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 قالوا عن اليهود واليهودية
 

"كانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حالة رجـل يصـر ىلـى اإلةامـة وسـط طريـق 
م تكـن ممتلكـاتهم مثدحم فتدوسه الحافالت والشاحنات باستمرار، ومن البدء حتى النهاية لـ

سوى حاد  طـار  فـي تـاريص مصـر وسـوريا ووشـور وفينيكيـا الـخ التـاريص الـا   ـو أكبـر 
   ".  وأىظم من تاريخهم

 

 املؤرخ الربيطاني ج.هـ ويلز "موجز التاريخ"
 

"ىلى الرغم من أن مصطلح " شعب" فض اض، وغير واضح جدًا ، إال أنـي ال أىتكـد 
د  واحــد إ إن الروايــة التاريخيــة الكا لــة إن بأنــه كــان فــي أ  ثمــن مضــى شــعب يهــو 

ن اإلسـرا يليات واإلسـرا يليين مـن  "الشعب اليهود " ةا م منا نثول التـوراة فـي سـيناء، واا
او  األصـــل اليهـــود   ـــم ارار  الـــخ الشـــعب، الـــا  "خـــرج" مـــن مصـــر واحتـــل "أرض 

من ثم "مملكتـي إسرا يل" واستوطن فيها لكونها "األرض الموىودة" من طرف الرب، وأةام 
ن  اا الشعب تشرد نحو أل ي ىام في الدياسـبورا بعـد دمـار الهيكـل  داوود وسليمان" ، واا
الثانيإ   ي رواية غير موثوق فيها ىلى اإلطالق ، بل إنهـا انت ـت تمامـًا ولـم يكـن لهـا 

 أ  أنصار أو أ  مريدين حتى نهاية الكرن التاسع ىشر"إ

د اليهـود مــن الـبالد، وىــن سـبب أو ىــن "شـرىت بـالت تيع ىــن كتـب تبحــ  فـي طــر 
حد  مؤسس في التاريص اليهود ، كالمحرةة الناثيـة تكريبـًا ، لكننـي فوج ـت حـين تبـين 
لي أنه ال وجود لكتب أو أدبيات توثق مثل  اا الحـد إ والسـبب بسـيط و ـو أنـه لـم يكـم 

حـتالالتهم،، أحد ىلى اإلطالق بطرد شعب البالد، فالرومانيون لم يطـردوا شـعوبًا قىكـب ا
ومــا كــان فــي إمكــانهم الكيــام بــالخ حتــى لــو رغبــوا فيــه، إا لــم تتــوفر لــديهم ةطــارات أو 

 شاحنات من أجل ترحيل أو ن ي شعوب أو مجموىات سكانية بأكملها"إ 
 املفكر اليهودي: "شلومو ساند" 

 2010 -يف مقدمة كتابه "اخرتاع الشعب اليهودي"الطبعة العربية 
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 متهيد
 

منذ الفتح اإلسالمي وقيام الدولة اإلسالالمية ااممويالة والاساساليةا سالاده ال ويالة 
الارسيالالة اإلسالالالمية لالالي االالا درلالالاو الدولالالةي و مالالع د الالر قيالالام مالالا  الالر  سال اللالالة الا مانيالالة 
ترالاالاله ال ويالالة الارسيالالة لنسالالا  انتةالالار يالالاإلرال ال ويالالة اإلسالالالمية لالالي   الالار الدولالالة دو 

الترايالالالالةي التالالالالي تارلالالالاله لاوامالالالالا التفاالالالال  والترالالالالال  الالالالالدا مي –سرا وريالالالالة الا مانيالالالالة اإلم
وال ارلي منذ منتص  القرن التاس   ةري  لع دن وصالا إلالذا التفاال  ذروتال  لالي  الام 

 مالالع يالالد لما الالة اوتنالالاد والترقالالي دو تترايالالا الفتالالاالتي التالالي االالان ل الالا تالال  ير والالالح  1908
ية  الارسية التي تةامه من ملمو الاه مالن  مع ت ور نمو النرااه واللما اه القوم

السياسالالاليين وساالالالق الم قفالالالين الاالالالر  مالالالن مصالالالر ولسنالالالان والاالالالرا  وسالالالوريا سمالالالا لالالالي ذلالالال  
ام لالالاو الفمسالال ينيين الالالذين التنقالالوا لالالي إلالالذم اللمايالالاهي مالالن من مالال  قالالومي سا تسالالارإلم 

  دسنالالالاو سالالالوريا اللنوسيالالالةي  ذ لالالالم تاالالالن قالالالد تسمالالالوره ال ويالالالة الو نيالالالة الفمسالالال ينية نتالالالع ذلالالال
قامالالالالة  الالالالدد مالالالالن  التالالالالاريكي لاالالالالن نةالالالالا  النراالالالالة الصالالالال يونية التالالالالي نلنالالالاله لالالالالي ةالالالالراو وا 

د الالالار اسالالالتياو الاديالالالد مالالالن الم قفالالالين الفمسالالال ينيين  1908-1882المسالالالتو ناه منالالالذ  الالالام 
الالالذين  سالالروا  الالن قمالال  الةالالا  الفمسالال يني المساالالر تلالالام ال  الالر الصالال يونيي وسالالددوا لالالي 

 سالالره صالالنيفة الارمالالا  الالن إلالالذم  التنالالذير مالالن م الالا ر الصالال يونية  مالالع لمسالال يني وقالالد
ي ومال  تزايالد  مميالة التوسال  الصال يوني 1908النز ة الو نية الفمس ينية موا مالرال  الام 

لي ةراو امرالي من اسار المال  الار  من ساق الاالاالاله المسنانيالة  صوصالاي لالي 
نالالا ت الامالا الاسالرم ت منالا الامالاا والفالنالين الفمسال ينييني سالدده  ةماا لمسال يني وا 

يالالالة الو نيالالالة الفمسالالال ينية لالالالي النةالالالوو والتسمالالالور لالالالي  لالالالم امنالالالدا  واملاالالالاا وردود ال و 
املاالالالاا مالالال  الاالالالدو اللديالالالدي واالالالان للالالالح تلينالالالينت قاالالالالد ال الالالورال اإلةالالالترااية لالالالي روسالالالياي 

سياالالالوت سدايالالالة الةالالالرارال التالالالي اةالالالتامه لالالالي -لالتفاقيالالالة السالالالرية المارولالالالة سالالالالتاتفاقية سالالالايا  
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ص يونية واوستامار اإلنلميزم  مع   ر  صالدار مسار النلاا الو ني لد النراة ال
ي الذم رلل  ةالاسنا الفمسال ينيي  سالر نلالاا سياسالي متصالاي 1917تو د سمفورت  ام 

سالالر ان مالالا تفلالالر لالالي صالالراا دمالالوم مالال  النراالالة الصالال يونية ليمالالا  الالر  س الالورال الفالنالالين 
 الال  دو ي ومنالالذ ذلالال  التالالاريك والالالع يومنالالا إلالالذاي لالالم ينق1929الفقالالراوي دو إلسالالة السالالرا   الالام 

يتوقالالال  نلالالالاا ةالالالاسنا الارسالالالي الفمسالالال يني  مومالالالاي ولماإليرنالالالا مالالالن الفالنالالالين والاالالالادنين 
الفقالالراو  صوصالالايي مالالن دلالالا نريتالال  واسالالترداد درلالال  الماتصالالسةي و الالواا مالالا يقالالر  مالالن 
ماالة  الام ملالهي قالدم ةالاسنا لالي االا  الام مالن إلالذم ام الوامي قالوالالي مالن الةال داو الالذين 

إلالالالذم المسالالاليرال المتلالالالددال مالالالن النلالالالاا والصالالالمود  تلالالالاوزا مالالالالة دلالالال  ةالالال يد دو يزيالالالدي ولالالالي
لالي ال الام   ةالر مالن ديالار  48واآلوم والمااناالي ت ا  مينا ذارى الناسة امولع  ام 

لالالي االالا  الالامي نيالال  يتلالالدد اللالالر  الفمسالال ينيي وتتلالالدد ماالال  ونالالدال إلالالذا الةالالا ي وتسالالدد 
المااناال الذارياه تنسا  من لديد من دا ا ةوراا الم يم ومن سين امزقةي ومن قم  

والفقر والنرماني ني  يتوند دسناو ةاسنا الفمسال يني لالي الةالتاه والالو ن دمالام الالذارى 
رغالالم التسا الالد لالالي الماالالاني ذلالال  دن الالم يتنسالالمون راالنالالة القريالالةي السمالالدي المدينالالةي مالالن   الالر 
الةالالال داو ولالالالرا  المنالالالالمين وماانالالالاال امسالالالرى والماتقمالالالين لالالالي المسالالاليرال المتصالالالمةي نيالالال  

ل الما نمم ا املداد واآلسالاو لاالي تسقالع الالذارى ويسقالع اممالا نالالزاي تتلدد اآلماا التي 
 -وسالتيا–لمصمود والمقاومةي لسالرغم من مرور درساة وستين  اماي  مع الناسة يماله 

الالالذاارال الفمسالال ينية الةالالاسية ناليالالة لمالالو ي الالالو ني لاالالا من الالاه النلالالاا منالالذ مالالا قسالالا 
د والارسالة والماانالاال التالي تاالرهق ل الا دسنالاو الناسة  لع يومنا إلذاي وإلي ديلاي ذاارال التةالر 

ةالالاسنا لالالي الةالالتاهي و الالززه لالالدي م رو  المقاومالالة والتمسالال  سالالالنقو  وال واسالالهي لالالذل  لالالم 
يان غريسالاي دن تنصال ر لينالاي ننالن الفمسال ينيوني الالذاارتين ماالايي ذااالرال الالو ن المنتالاي 

 سيرال. وذاارال الارسة والةتاه والملووي لماا من ا آوم ا وآمال ا الا
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درساة وستون  اما مله  مع  رتاا  النيام اإلمسريالي الردسالمالي وصالنيات  
النراة الص يونيةي للريمةي اانه وما زالهي من دسة  لراالم الاصر النالدي ي لريمالة 
نالالالالالالا  اقالالالالالتالا مايالالالالالم دسنالالالالالاو ةالالالالالاسنا الارسالالالالالي الفمسالالالالال يني مالالالالالن درق و نالالالالال  وديالالالالالارمي وا 

واإلرإلالالا  وتزويالالر نقالالاال  التالالاريكي إلاالالذا تالالم  الماتصالالسين الصالال اينة ماانالال  سقالالوال السالالال 
قيام دولة الادو اإلسرااليمي ادولة وييفية تست د  استمرار نالة التلزالالة والتفايال  سالين 
سمالالدان وةالالاو  و ننالالا الارسالالي مالالن نانيالالة ونمايالالة المصالالالح الردسالالمالية اإلمسرياليالالة التالالي 

ةي وس الالالذا المانالالالع لالالال ن تقالالالوم  مالالالع اوسالالالتيالو والالالالتنام سمواردنالالالا و رواتنالالالا مالالالن نانيالالالة  انيالالال
اإلسالالالرااليمي ليت الالالذ ملالالالرام  –الصالالالراا يلالالال  دن ي الالالري مالالالن دناديالالالة الصالالالراا الفمسالالال يني 

 –المولو ي سين اا من النراة التنررية الارسية التقدميةي وسين التنال  اومسريالالي 
الصالالالال يونيي ولالالالالي إلالالالالذا اإل الالالالار لالالالال ن مالالالالن ال سياالالالالي والنتمالالالالي ديلالالالالاي دن ياالالالالون لةالالالالاسنا 

الو نية دوراي  مياياي لي  من دلا تنقيال  دإلدالال  لالي تقريالر المصالير الفمس يني ونرات  
والاالالالودال لالالالي دولالالالة لمسالالال ين الديمقرا يالالالة الاممانيالالالة لاالالالا سالالالاان اي  مالالالع دنقالالالاق الدولالالالة 

 الص يونيةي والزو و يتلزد من الدولة الارسية الديمقرا ية الموندال.
 

اا الولالالودم سيننالالا وسالالين وسالالد مالالن   الالادال التالالذاير والت ايالالد  مالالع  سياالالة الصالالر  أخيــرًا ،
مالن دولة الادو الص يوني ي سا تسارم صراا  رسي  سرااليمي سالدرلة امولعي لذل  لال ن 

سالالرامك االالا  دولويالالاهتاالالون لالالمن  دنسالالين اإلالالم اوإلالالدا  الو نيالالة والقوميالالة التالالي يتولالال  
امنالالزا  والنراالالالاه والقالالالوى ال وريالالالة الديمقرا يالالة الارسيالالالة  مومالالالاي واليسالالالارية  صوصالالالاي ي 

لالالي تفايالالا ومواصالالمة النلالالاا مالال  لمالاإلير اونتفالالالاه الارسيالالة مالالن دلالالا تلالالاوز  تتسالدى
سالالقا  ادنيمالالة التسايالالة والت مالال  واوسالالتاالا واوسالالتسداد  قامالالة دنيمالالة و نيالالة ممتزمالالة  وا  وا 

س إلالالدا  ال الالورال الو نيالالة التنرريالالة الديمقرا يالالة ي ومالالن سالالين اإلالالم دإلالالدال ا مراامالالة وامالالتال  
ة الارسيالالة ي ولالالي ال مياالالة من الالا المقاومالالة الفمسالال ينية ي قالالوال الالالردا الاسالالارية والتانولوليالال

قامة دولة لمسال ين الديمقرا يالة لاالا سالاان ا..  لملاس ة وإلزيمة دولة الادو اإلسرااليمي وا 
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وسالالالالدون تنقيالالالال  إلالالالالذا ال الالالالد  اوسالالالالتراتيلي لالالالال ن االالالالا نالالالالدي   الالالالن نالالالال  الاالالالالودال لةالالالالاسنا 
 .الر ة الفمس يني  لع و ن  و يادو اون  نو اي من الوإلم دو الواقاية
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ةامه قلية امرق و ودال دصناس ا من الاللالين الفمس ينيين  لي ا لوإلر 
القلية الفمس ينيةي اما دن ا تم ا التلسيد الا ي  لم ساال الةا  الفمس يني. ت  ن ا 

نساني ود القي و قدال د صا  الصراا الفمس يني  اإلسرااليميي –تلسيد سياسي وا 
الاودال   اًّ مايارياي  مع دساس  يمان قيا  ن  وس ذا المانع دلنع الموق  من 

 دالة ولدية دم مةروا م رو  لمنّا السياسيي وديلاي قيا  مصداقية مواق  القوى 
 .ت 1السياسية اما املراد

والمقارسة إلنا تت  ع سالت ايد الساد الولداني وام القيي من مولوا النقاش 
والمصالح الردسمالية المناوم سالفار لاونتالا الص يوني  مولوا سياسي سامتياز.

ياتسر ن   ل ن يدر  إلذم النقيقةي و مي  ي لي الممارسة اويدولولية والسياسية الاالمية
 الادوالمةروا الص يوني سرمت ي ول ذا يصر وييفة وولود ي دد  الاودال   اًّ دنمر  

اإلنسانية التي و داالماي  مع نةر قلية الاللالين الفمس ينيين لي الزاوية  اإلسرااليمي
يتاد التااما ما ا مف وم لم ةما ساق الااالالهي وذل  س د    راي القلية 

تلام  ممية اوغتصا   والنقاش من داالرال اوستنقا  السياسي والمسؤولية التاري ية
اوستي اني لألرق الارسية الفمس ينيةي وما رالق ا من ت سي   ممية الت  ير الارقي 

 سر تدمير المدن والقرى الفمس ينية و رد ساان ا  - يالن ساسي   اما استنتك سن  –
س سالي  من لية لاقه لي  نصريت ا وسةا ت ا اا الممارساه النازيةي ية د  مع 

 1948ذل   ةراه المذاسح لي مدن وقرى لمس ينية  ةية ال ام   ةر من ديار 
رال  م  لي يا صمه و لوا  رسي رسمي  مومايي ولي سيا  تنال  ساق د 

النراة الص يونية سصورال مساةرال اما لرى م  تدمير ةر  امردنت  سد اهللي وقتسام 
ما تسقع من لمس ين ساد  رد ساان ا ول    ة تدالهت التي  سقت ا  صاساه النراة 

 سر تدمير وتقتيا  1948الص يونية سقيادال تسن لوريونت منذ الااةر من آذار 
 .ا سةا اه النازية والانصرية لي التاريك الندي وت  ير  رقي لا  لي سةا ت  ا
                                                 

 . 2005ه.دوا -13/14 دد مزدوي -ملمة رؤية د رى-اةاالية نا الدولتين–نصار اسراإليم  1



 

 

 

 فلسطين وحق العودة

12 

لمن إلذا المن   ل ن ت سرااليات تدل  وساسالتمرار دم مةالروا سياسالي لمنالّا ننالو ت 
التاامالالالا مالالال  نقالالالاال  المنيالالالة الراإلنالالالة لالالالي مناولالالالة لق الالال  المسالالالاالا  الالالن سالالالياقات ا. إلالالالذم 

ة دو الممارسالالالالالة دو المن ليالالالالالة السياسالالالالالية التالالالالالي تناالالالالالم السالالالالالمو  اإلسالالالالالرااليمي ليسالالالالاله  فويالالالالال
صدليةي سا إلي ممارسالة سياسالية مرتاالزال  لالع قالراوال مراسالة لمصالراا وسالتالالي اةالترا اه 

اإلسالالرااليمي  مالالع ت  الالي مرلايالالاه الةالالر ية رار الاالالدو اصالالالنالالا. مالالن إلنالالا يماالالن ل الالم 
سةالالاا وملالالمون مالالا يسالالمع سالنالالا المرنمالالي ولالال  رؤيتالال  السياسالالية سةالالاا وملالالمون مالالا يسالالمع سالنالالا المرنمالالي ولالال  رؤيتالال  السياسالالية ي  واسالالتفرادم الدوليالالة

منسومة صال يونيايي وإلالي منسومة صال يونيايي وإلالي   ––وما زاله وما زاله   ––اه اانه اه اانه واممنيةي التي تستند  لع  مسة ووواممنيةي التي تستند  لع  مسة وو
و انسالنا  مالن القالد ي و انسالنا  مالن وادم امردني و  زالالة لممسالتو ناهي و  الالودال و انسالنا  مالن القالد ي و انسالنا  مالن وادم امردني و  زالالة لممسالتو ناهي و  الالودال 
لاللالالالالاليني وو لمدولالالالالة الفمسالالالال ينية المسالالالالتقمةي لالمسالالالال لة سنسالالالال  التصالالالالّور الصالالالال يوني دن لاللالالالالاليني وو لمدولالالالالة الفمسالالالال ينية المسالالالالتقمةي لالمسالالالال لة سنسالالالال  التصالالالالّور الصالالالال يوني دن 

الناالالم الناالالم   امرق إلالالي درق ي وديالالة والتصالالّر  س الالا ان القالالا مالالن ذلالال ي اممالالر الالالذم يلاالالاامرق إلالالي درق ي وديالالة والتصالالّر  س الالا ان القالالا مالالن ذلالال ي اممالالر الالالذم يلاالالا
الذاتي إلو الةاا امقصع لمسم ة الفمس ينية لي   ار دولالة ي وديالة تسالي ر  مالع االا الذاتي إلو الةاا امقصع لمسم ة الفمس ينية لي   ار دولالة ي وديالة تسالي ر  مالع االا 

ــل مــا يعنــي بوضــول أن كــل لمسالال ين ا المالالا سقيالاله مالالوازين القالالوى  مالالع مالالا إلالالي  ميالال اي لمسالال ين ا المالالا سقيالاله مالالوازين القالالوى  مالالع مالالا إلالالي  ميالال اي  مــا يعنــي بوضــول أن ك
حدي  ىن إمكانية ةيام الدولة ال لسطينية المستكلة كاملة السيادة في ضوء مـواثين حدي  ىن إمكانية ةيام الدولة ال لسطينية المستكلة كاملة السيادة في ضوء مـواثين 

  الو مإ الو مإ   الكوى الرا نة ليس إال نوىًا منالكوى الرا نة ليس إال نوىًا من

إلذا يقود  لع الت ايد  مع لرورال   ادال السن  لالي المةالروا الصال يوني مالن نيال  إلذا يقود  لع الت ايد  مع لرورال   ادال السن  لالي المةالروا الصال يوني مالن نيال  
 سياتالال  و القتالال  سالردسالالمالية الاالميالالةي وسالمسالال لة الي وديالالةي واالالذل  سولالال  الاالالر  لالالي  سياتالال  و القتالال  سالردسالالمالية الاالميالالةي وسالمسالال لة الي وديالالةي واالالذل  سولالال  الاالالر  لالالي 

  النيام اومسريالي الاالمي. النيام اومسريالي الاالمي. 

إلالي قلالية  رسيالةي إلالي قلالية  رسيالةي   --من إلالذم الزاويالةمن إلالذم الزاويالة  ––وإلنا نةير  لع دن القلية الفمس ينية إلي وإلنا نةير  لع دن القلية الفمس ينية إلي 
مؤسالال  لاالالي ياالالون مانيالالاي مؤسالال  لاالالي ياالالون مانيالالاي   --امالالا يقالالوا الصالالدي  سالالالمة ايمالالةامالالا يقالالوا الصالالدي  سالالالمة ايمالالة––ان الولالالود الصالال يوني ان الولالالود الصالال يوني و و 

سالول  الارسيي ولذل  لان اممر اللوإلرم إلنا يتام  سمةالروا لم يمنالة والسالي رال  مالع سالول  الارسيي ولذل  لان اممر اللوإلرم إلنا يتام  سمةالروا لم يمنالة والسالي رال  مالع 
الاالالالر  إلالالالو المةالالالروا اومسريالالالالي الصالالال يونيي وإلالالالذا التنديالالالد دساسالالالي لالالالي و الالالي  سياالالالة الاالالالر  إلالالالو المةالالالروا اومسريالالالالي الصالالال يونيي وإلالالالذا التنديالالالد دساسالالالي لالالالي و الالالي  سياالالالة 

لةا الوصوا  لع النا المرنمالي ولال  لةا الوصوا  لع النا المرنمالي ولال  الصراا اما لي تنديد النا المماني لي لوو الصراا اما لي تنديد النا المماني لي لوو 
الندود الدنيا لممنيور الو ني الفمس يني امالا نصاله  ميال  و يقالة الولالا  الالو نيي ومالا الندود الدنيا لممنيور الو ني الفمس يني امالا نصاله  ميال  و يقالة الولالا  الالو نيي ومالا 
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تالالالال ذلالالال  مالالالن صالالالراا دمالالالوم ددى  لالالالع ت االالالا النيالالالام السياسالالالي الفمسالالال يني لالالالي السالالالم ة تالالالال ذلالالال  مالالالن صالالالراا دمالالالوم ددى  لالالالع ت االالالا النيالالالام السياسالالالي الفمسالالال يني لالالالي السالالالم ة 
والمنيمة ماايي وسروز م ا ر تنول   لالع   الار اسالت دامي لنسالا  التنالال  اممرياالي والمنيمة ماايي وسروز م ا ر تنول   لالع   الار اسالت دامي لنسالا  التنالال  اممرياالي 

رااليميي  الوال  مع وصوا الاالقاه الديمقرا ية سالين  رلالي الصالراا لالتح ونمالا  رااليميي  الوال  مع وصوا الاالقاه الديمقرا ية سالين  رلالي الصالراا لالتح ونمالا  اإلساإلس
 لالالالع نالالالد الصالالالراا الالالالدموم  مالالالع السالالالم ة ومالالالن  الالالم الق ياالالالة الااممالالالة سين مالالالاي المناومالالالة  لالالالع نالالالد الصالالالراا الالالالدموم  مالالالع السالالالم ة ومالالالن  الالالم الق ياالالالة الااممالالالة سين مالالالاي المناومالالالة 
سقوا د الترسص وال و  واوستسداد والقم  لي اللفة والق ااي  لع لان  تراام  واما سقوا د الترسص وال و  واوستسداد والقم  لي اللفة والق ااي  لع لان  تراام  واما 

  لي الةتاه.لي الةتاه.اإلنسا  والي   لي صفو  لماإلير ةاسنا اإلنسا  والي   لي صفو  لماإلير ةاسنا 
وفي  اا الجانب ، فإن من الضرور  الحدي  ىن حالة االسـتكطاب بـين حركتـي وفي  اا الجانب ، فإن من الضرور  الحدي  ىن حالة االسـتكطاب بـين حركتـي 
  فتح وحماس، مع استمرار غياب تأثير البديل الديمكراطي في كسر  اا االستكطابإفتح وحماس، مع استمرار غياب تأثير البديل الديمكراطي في كسر  اا االستكطابإ

من دا الر اليالواإلر المقمقالة التالي تترسالك اليالوم لالي ذإلالن االا و نالي لمسال ينيي تمال  ل
امالالالاه اونسالالالا  واليالالال   لالالالي نفالالالو  دسنالالالاو ةالالالاسنا التالالالي تتلمالالالع لالالالي التزايالالالد المتسالالالارا لترا

الفمس يني لي الو ن والةتاه لي يرو  ساته لي ا وندال ةاسنا السياسية والملتماية 
واوقتصالالادية وال قاليالالة م الالددالي سالفاالالا ساوامالالا التفاالال  واونقسالالام والصالالراا  مالالع المصالالالح 

 د لالالالي إلالالالذم الفالويالالالة سصالالالورالم غيالالالر مسالالالسوقة لالالالي تاري نالالالا النالالالدي  والمااصالالالري نيالالال  نةالالال
المنيالالالالة الم ينالالالالة مالالالالن تاري نالالالالاي ترالاالالالالاي نالالالالاداي لأللاالالالالار التنرريالالالالة الو نيالالالالة الديمقرا يالالالالة 
التونيديالالة اللاماالالةي لنسالالا  املاالالار والالالرؤى اونت ازيالالة والمصالالالح ال سقيالالة التالالي تالالروي 
لسياسالالاه تاو تالالداات والواقايالالة المستسالالممة لالالي إلالالذم المرنمالالة التالالي يتسالالدى لي الالا نو الالاي مالالن 

ي  48النتاالك السياسية الاار يالة ي سالين مسالار النراالة الو نيالة مالا ساالد  الام الت اس  لي 
ومسالار مالا ساالالد دوسالمو وصالالووي  لالع مةالال د اوسالتق ا  سالالين نراتالي لالالتح ونمالا  ي وإلالالو 
مة د زا ر ساواما التفا  واونفصاا سين امإلالدا  الو نيالة التالي نالالا ولالنع مالن 

ال اصالالة لمنالالراتين ي سنيالال  يماالالن دلم الالا ةالالاسنا الفمسالال ينيي وسالالين امإلالالدا  والمصالالالح 
اوسالالتنتاي ي سالال ن االالا مالالن نراتالالي لالالتح ونمالالا  ي تقالالدم لمةالالا  الفمسالال يني اولمةالالاو  
الارسيالالالةا دسالالالود صالالالورال ممانالالالة  الالالالن نالالالالر ومسالالالتقسا الملتمالالال  الفمسالالال يني المناالالالالوم ي 
سصورال  اراإلية ي لا ير من  واما القم  واإلنسا  والي   ي الالع لانال  ددواه الت مال  
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الق الالالر والقمالالال  واوسالالالتال ي التالالالي تاالالالزز المزيالالالد مالالالن  وامالالالا ان يالالالار النراالالالة واوسالالالتسداد و 
  .الو نية واونفلاق اللماإليرمي  ن ا

ولي يا إلذا المة د ي دو  مع إلامة ي تتزايد سةا ة ممارسالاه الاالدو الصال يوني 
ونصالارمي ومتاساالالة رصالدم لاالالوادر المقالالاومين وا تقالال م دو اغتيالالال م ي ومالن  الالم رد الفاالالا 

من لصاالا المقاومة لد الادوي الذم يقوم سدورم ستولي  المزيالد مالن ال لمالاه الس ولي 
التالالي يالالنلم  ن الالا مزيالالداي مالالن الةالال داو ي مالالدنين و سالالاريين ي يالالود  م ةالالاسنا  لالالع م الالواإلم 
او يالالر سميالالاإلر ت الالتم  لي الالا مةالالا ر النقالالد واوسالالتاداد لمتلالالنية والمقاومالالة مالالن ل الالة 

م والصالالالالالرا اه الفالويالالالالالة  مالالالالالع السالالالالالم ة ومةالالالالالا ر النالالالالالزن واملالالالالالم مالالالالالن اسالالالالالتمرار اونقسالالالالالا
والمصالالالح سالالين  رلالالي اوسالالتق ا  الالالتح ونمالالا ا دون ولالالود  الالر  قالالوم  الالال  قالالادر 
 مع ملاس ت  وتلاوزم ي اممر الذم ولر  واما ومنا اه المصالح ال سقيالة اونت ازيالة 
ال فيميالالالة لالالالي االالالا مالالالن اللالالالفة وق الالالاا غالالالزال التالالالي تسالالالت د  المزيالالالد مالالالن ال الالالرواه غيالالالر 

اي  لع لن  م  تزايد ميالاإلر الفقالر والس الالة وتالردم امولالاا الملتمايالة المةرو ة لنس
 الالالالوال  مالالالع تزايالالالد وتالالالاالر اوسالالالتسداد واسالالاله النريالالالاه الفرديالالالة ونريالالالاه الصالالالنالة ومنالالال  
التيالالالاإلراه واو تصالالالالاماه السالالالالممية وقمالالالال  النراالالالالاه والتلماالالالالاه الةالالالالساسية الديمقرا يالالالالة 

سام ي اا إلذم الممارسالاه التالي تتنالاقق واستمرار او تقاوه المتسادلة سين  رلي اونق
اميالالالا مالالال  نصالالالوص النيالالالام امساسالالالي دو الدسالالالتور الفمسالالال يني ي  الالالززه سالالالدورإلا  وامالالالا 

  .ال و  والقم  واإلنسا  لي دوسا  لماإلير ةاسنا
 ن الول  الراإلن يةير  لع دن السياسة ساته لناي لمفولع دو الموه الس يو سدوي 

تما ي ي وإلي نالة سالدده لالي مراامالة  وامالا لناسالة من لن  دارال الصراا الو ني واول
  . 48سياسية ملتماية تفاياي  ي دةد   راي و مقاي من ناسة 

مانع ذل  ي اتساا وتفاقم مياإلر ال ما الذم يدل   من  ةاسنا الفمس يني  مومالاي 
واللمالالاإلير الفقيالالرال  صوصالالاي ي مالالا سالاليدل   لالالع تاالالري  نالالوا مالالن تفاالال  الفاالالرال التونيديالالة 

اللاماالالالة لةالالالاسنا لنسالالالا  إلويالالالة اإلسالالالالم السياسالالالي و اإلمالالالارال اإلسالالالالمية ي دو  الو نيالالالة
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لنسالا  سياسالاه التفالاوق الاس الالي مالن قسالا قيالالادال م.ه.  ال الالاة للالاو  وةالالرو  
ي صالالالح امنانيالالة لمنالالراتينالرؤيالالة اممريايالالة اإلسالالرااليمية ي ولالالي االالال النالالالتين تتاالالر  الم

سصالورال مساةالرال دو –م يتقالا   دو يت الاس  سما سيدل   لع مزيد من ال سو  السياسالي الالذ
مالال  ما يالالاه ومصالالالح القالالوى الاومسرادوريالالة والسيروقرا يالالة وال فيميالالة لالالي  -غيالالر مساةالالرال

لمس ين ي وم  سياساه ال لالوا والم ادنالة لالي مايالم سمالدان النيالام الارسالي واإلقميمالي 
ل  ا اصالالة ترايالالااي سم الالا مالالالا يقتالالر  مالالن التقالالا   دو التوالالالال  وال لالالوا لةالالرو  التنالالالا

اومسريالالالي الصالال يوني ي مالالا يانالالي دن اللالالوإلر ال سقالالي والسياسالالي لنراتالالي لالالتح ونمالالا  
إلالالو لالالوإلر وانالالد ي لاالالن او الالتال   مالالع المصالالالح والمناصصالالة سالالييا  الالامالي راليسالالياي 
وراو لةا مناووه المصالنة سين ما ي دون دم ا تسار من ما للالرورال إلالذم المصالالنة 

ع مالالالالن الونالالالالدال الو نيالالالالة ولالالالال  قوا الالالالد او الالالالتال  إلن الالالالاو اونقسالالالالام واسالالالالتاادال النالالالالد اودنالالالال
ي سالالالالا ديلالالالالاي سالنسالالالالسة   سالنسالالالالسة لمامميالالالالة السياسالالالالية لنسالالالال والتادديالالالالة الديمقرا يالالالالة ي لالالالالي

لألولاا اولتما ية والنرياه الاامة ونريالة الالردمي ساالد دن سالاه المالوا ن الفمسال يني 
لاقالالداي لالالدورم دو مناومالالاي سقيالالود تنالالد مالالن نريتالال  السياسالالية والفاريالالة والة صالاليةي وسالتالالالي 

لنالالالالالوالزم الذاتيالالالالالة لعسالالالالال ام ال الالالالالو ي النالالالالالر لالالالالالي   الالالالالار النلالالالالالاا الالالالالالو ني التنالالالالالررم و 
  .الديمقرا ي

ي ية التاساالة والّر الة ساالا مسالميات اولي إلذا اللان  ي دةير  لالع دن الةالراالح الردسالمال
إلالالي منالالا منالسالالة سالالين ناالالومتي رام اهلل ونمالالا ي نيالال  تسالالاع االالا من مالالا  لالالع اسالالت ارال 

رلالالاال م  سالالر ت ايالالد نالالرص االالا مالالن الناالالومتين المتنفالالذين   -غيالالر الةالالر يتين–لي الالا ي وا 
 مع مصالن ماي وإلو دمر غير مستار  ان القالاي مالن التالزام الناالومتين سقوا الد ودسال  
النيام الردسمالي والسو  النري و ند إلذم النق ة يمان تفسير صالرا  ما  مالع السالم ة 

ة اليالالالالواإلر اولتما يالالالالة الدا ميالالالالة والمصالالالالالح دون  يالالالالالو اوإلميالالالالة الم موسالالالالة لالالالالي مااللالالالال
% من الةالراالح 5سين  -سصورال غير مسسوقة–المتفاقمةي التي تتلسد لي اتساا الفلوال 

% مالالن الةالالراالح اولتما يالالة الفقيالالرال والمتوسالال ة 95اولتما يالالة الردسالالمالية الاميالالاي وسالالين 
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ال الروال  لي سالدناي ما ياني تاّير ةاا وترتي  دنسا  القيم الملتمايةي سني  ساتاله قاليم
وال راو وامنانيالة واونت ازيالة و قالالة اوسالت ال  الامالالي السالاذسي واوسالت ال  التفالا رم ي 

لالالالنم  نيالالالاال إلالالالذم الةالالالراالح تالاميالالالات لالالالي اللالالالفة  مومالالالاي  -غيالالالر مسالالالسو –مي الالالراي راليسالالالياي 
وق اا غزال  صوصاي  سر مالاه الفيمالا والةالالي اه ال اصالة وسالر  السالسانة والم الا م 

التالي لالالم ياالن ممانالالاي انتةالالارإلا سالدون تراامالالاه ال الروال ال فيميالالة ال االمالالة ي  الساليانية الفالالا رال
النالمالالالة  الالالن  مميالالالاه ت ريالالال  مالالالن اونفالالالا  لالالالي  السلالالالاال  والسالالالم  لنسالالال ي سالالالا ديلالالالاي 
ت ريالال  الم الالدراه والسالالال  وغيالالر ذلالال ي  لالالع لانالال  الملالالارساه لالالي دسالالاار امرالالالالي 

دوور و ال الالالة ماليالالالين دوور والاقالالالاراه التالالالي تتالالالراو  اسالالالاارإلا اليالالالوم سالالالين نصالالال  مميالالالون 
لمالالدونم الوانالالد ي اممالالر الالالذم يالالدا  مالالع  سياالالة النالالرا  اولتمالالا ي الةالالاذ  سالالر صالالاود 
لالالالاه اانالاله دقالالر   لالالع الامالالالة الم مةالالة غيالالر اإلنتاليالالة دو الةالالراالح اولتما يالالة الالالدنيا 

 . %5الالفقيرال االسروليتاريا الّر ةا ي  لع قمة السمم اولتما ي لت  ذ ماان ا لي   ار ال
لي لوو ذل  لمن ياون مالن المسالتار  دن تنتالا قاليم اونن الا  والفسالاد والواقايالة 
المستسالالممة والتاالالال   مالالع ال الالروال غيالالر المةالالرو ة قمالالة إلالالرم القالاليم ي لالالي نالالين تالال تي قالاليم 
ال الالالورال والمقاومالالالة والديمقرا يالالالة والتاالالالالا والدالايالالالة الو نيالالالة لالالالي دسالالالفا سالالالمم القالالاليمي وإلالالالي 

يالالد د الالداد دصالالنا  الماليالالين مالالن تلالالار السالالو  السالالوداو دولالالاا غيالالر مسالالتارسة مالال  تزا
مميونير لالي  600والم رسين ي وتلار الاقاراه والاومسرادور والملارسين  لع دا ر من 
تسالتد ي  -مفارقالة–ق اا غزال ي ودا ر من إلذا الادد لي اللفة الارسية ي وإلذم يالاإلرال 

والملتماي الساالدال اليوم لي المزيد من التنميا  رتسا اي سنالة ال سو  والتردم السياسي 
 .دوسا  الةا  الفمس يني لي الو ن والةتاه

ولالالالالي م الالالالا إلالالالالذم امولالالالالاا ي سالالالالاه والالالالالناي دن التةالالالالاس  والتالالالالدا ا الالالالالالوم لالالالالي 
المصالالالح سالالين االالالة الةالالراالح الاميالالالا ي الاومسرادوريالالة التلاريالالة والاقاريالالة والمصالالرلية مالالالن 

ي سالالالاه اليالالالوم منالالالدداي راليسالالالاي لاالالالال ل الالالة ي وسالالالين ناالالالومتي رام اهلل وغالالالّزال مالالالن ل الالالة  انيالالالة 
الناالالومتين ي لالالي   الالار الاالقالالة المساةالالرال وغيالالر المساةالالرال مالال  رمالالوز إلالالذم تال سقالالاهت لالالي 
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اللالالالفة والق الالالاا ي  لالالالع لانالالال   القالالالة ناومالالالة نمالالالا  مالالال  م رسالالالي اونفالالالا  الماالالالرولين 
ساالقالت م مال  دل زت الالا ي وامل الزال اممنيالالة المصالرية واسالالار المسالتفيدين مالالن ةاليوس قساالالالا 

ننن دمام تدا ا لي المصالالح اولتما يالة اوقتصالادية  ناو وتلارإلا ..الك ي وسالتاليسي
والسياسية لي اللفة وق اا غزال تاّر  سدورإلا استق ا  اا من نراتي لالتح ونمالا  
ونرصالال ما  مالالع  مالال  وا الالتال  الالالذراال  الةالالامية ي الذاتيالالةي اونت ازيالالةي التالالي تؤاالالد  مالالع 

سا تسارإلالا لسالراي لم الروال والمصالالح الفالويالة ي االا ذلال   نزوا اا من ما لمتفالرد لالي السالم ة
ددى  لالالع ترالالال  املاالالار وامإلالالدا  الو نيالالة التونيديالالة لالالي الذإلنيالالة الةالالاسية لالالي دوسالالا  
لقراو ةاسنا لنسا  لقمة الايش ولرص الاما ولرال الااز وتيار الا رساو والمواصاله 

يالا غيالا  اممالن والنريالاه  وصاوسة وتاقيداه التنقا والسفر لماالي دو الدراسة ي لي
 .الفردية

ولذل  ل ني استمرار الق ياة دو الصراا سين التنييمين الراليسيين ام  ت ايد التراقنا 
 ن سرناملي ما ورؤيت ما لمناا لن تفلي س ما وسالةا  وامرق والقلية سالوى  لالع 

السالاليا    نتالالاي الق ياالالة اللاراليالالة والسياسالالية سالالين اللالالفة الارسيالالة وق الالاا غالالزالي ولالالي إلالالذا
نقالالالالوا  دن دقصالالالالر السالالالالسا  لالالالالع  سالالالالقا  نالالالال  تقريالالالالر المصالالالالير الالالالالو ني المةالالالالا  الارسالالالالي 
الفمس ينيا إلو تماالين تمال  الق ياالة اللاراليالة السياسالية اوالنفساليةا مالن النفالاذ والرسالوس 
لالالي االالا ماوناتالال  السياسالالية والملتمايالالة سمالالا يفالالتح السالالا  مةالالر اي دمالالام  وامالالا اوستسالالالم 

 والي  . 

سالالان السالالواد ام يالالم مالالن دسنالالاو تلالالتحت وتنمالالا ت يالالدراون  مالالع ننالالو  ننالالا  مالالع قنا الالة 
لالالالاد دنالالال  مالالالا مالالالن مصالالالمنة و نيالالالةي دو نتالالالع سياسالالالية لالالالي نالالالاا اسالالالتمرار إلالالالذم الق ياالالالةي 
ونقوا لع وال لي نما ي دن النصر الونيد الذم يمان تلنما ت دن تفا ر س  وتساإلي 

يمالة قاسالية ل الذم الصالورال إلو الذم نققتال  لالي المنالسالة اونت اسيالةي دمالا تنصالرت غالزالي ل ز 
ساوال سالاة لاا التلنياه التالي سالذلت ا تنمالا ت مالن دلالا  قنالاا اللم الور س ن الا دإلالا  وا 
لصون الوندال الو نيالة وسنالاو المسالتقسا الالديمقرا يي  الم سمالاذا تنتفال  تنمالا ت لالو رسناله 
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غالالزال ام الالا و سالالره الالالو نو امالالا نقالالوا لع الالوال لالالي نراالالة لالالتحي توقفالالوا  الالن التاالالا ي مالال  
دو اموإلالالام اممريايالالة اإلسالالرااليمية التالالي تتنالالد   الالن تةالاليو قاسالالا لمنيالالاالت دو  المفاولالالاه

دويمالة منقوصالة الساليادال سالال نالالدودي دو ناالم ذاتالي موسال ي ولالالي االا امنالواا لالن ينصالالد 
ةالالالالالاسنا سالالالالالوى المزيالالالالالد مالالالالالن المذلالالالالالة والق الالالالالر والماانالالالالالاال وسقالالالالالاو المسالالالالالتو ناه والمزيالالالالالد مالالالالالن 

وال  مالع اسالتمرار الاالدو مسالي را اوغتصا  ومصادرال مساناه من درلنا ومياإلنا  الال
 مع سماالنا ومااسرناي إلذا ما يماالن دن ينصالموا  ميال   لالي يالا مالوازين القالوى الم تمالة 

 الراإلنة التي ستلاا من التفاوق م  الادو تاريساي لةر ية المنتا الااص .
 ن إلذا الم ا الذم وصا  لي  ةالاسنا وقلاليتنا وملتمانالاي يفالرق الامالا  مالع ق ال  

قسالالام والتفاالال  الفمسالال يني وق الالال  االالا  ريالال  وسالالتمرار م زلالالة التفالالالاوق االالا  ريالال  لالن
الاس الالي الالالراإلني واون الالال  مالالن دن لالالي  لالالدى الالالدولتين امميرايالالة واإلسالالرااليمية دم نالالا 
لمقلالالية الفمسالال ينية سالالا  ن نم مالالا ل الالا إلالالو  الالاري لمسالال يني ولالالي سالاليا    الالادال صالالياغة 

تصالسح النمالوا المةالسوإلة المقترنالة  اللاراليا السياسية لممن قة الارسيةي وإلاذا يمان ان
م ا تالدولة القاسمة لمنياالتي دو تالدولة المؤقتةت دو تالتفاإلمالاهت النالمالة  الن تدنالاسولي تي 
دو الناالالم الالالذاتي الموسالال  دو تدويمالالة غالالزالت ددواه ت الالدير  مالالع إلالالذا ال ريالال   المالالا سقالالي 

 ميزان القوى االارسي والفمس ينيا م تالي م  الادو اإلسرااليمي.

إلذا اللان  ل ننا ندر  دن ةاار النا المرنمي دو الدولة  مع امرالي  ولي
ي و يمان س م ناا دن يتقسم  دسناو ةاسنا الفمس يني لي الةتاه 1967المنتمة 

دراا م لنلم اللرر دو ال سارال الاسيرال النالمة  ن نا الدولتين  سسس  ةاورإلم وا 
سيام  ال ري  لفترال  ويمة دمام ن  وسالتالي تاري  او ترا  س سرااليا اممر الذم 

 الاودال. 
ةاالية الاميقة التي يوال  ا نّا درا  ول م الم ز  دو اإل ت سيساي  مع ما تقدم يمان 

تساية اإلسرااليمي والم ادنة الفمس ينية لي يا  -الدولتين ول  المن   اممرياي
 الارسي والتوا ؤ اموروسي. وت م  و لوا النيام
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ل الالة  ار الالة سياسالالية لديالالدالي مناومالالة لالالي مسالالانة اسيالالرال من الالاي  ذن ننالالن لالالي موا
نتالالع –سالمصالالح الفالويالة ي  لالع لانالال  الصالراا و المنالسالة غيالر المسداليالالة سالين الق سالين 

وإلي ام ا  واما ستس م لي المدى المنيور لالي زيالادال  -لو تم توقي  المصالنة سين ما
لالالالالالالي  –االح الاميالالالالالالا الفلالالالالالالوال  مالالالالالالع الصالالالالالالايد اولتمالالالالالالا ي سالالالالالالين المصالالالالالالالح ال سقيالالالالالالة لمةالالالالالالر 

ي وسالالالالالين الةالالالالالراالح الةالالالالالاسية الفقيالالالالالرال مالالالالالن الامالالالالالاا والفالنالالالالالين والسورلوازيالالالالالة  -الناالالالالالومتين
الصايرالي م  استمرار سقاو النصار والادوان ي دون دم دل  لما يسمع سالنا المرنمي 
دو تنا الدولتينت  لع لان  تفتيه اللفة الارسية  سر اللدار والمستو ناه والنوالز 

  .ه ي واستمرار التفاوق الاس ي وملامين  السياسية ال اس ةواو تقاو
ولالالي م الالا إلالالذم اليالالرو  ي لالال ن مالالن والالال  لصالالاالا ودنالالزا  اليسالالار دن تنتقالالا مالالن 
نالالالة الراالالود الراإلنالالة  لالالع نالالالة التفا الالالا الالالذم ينقالال  قالالدرت ا  مالالع اوسالالتلاسة والتنالالالدم 

مالالالع درلالالالية لممالالال ز  السياسالالالي والملتماالالالي الالالالراإلني ودن تتاالالالا ع مالالال  مالالالا يلالالالرم مالالالن  
المصالالالالح وامإلالالالدا  الو نيالالالة والديمقرا يالالالة الم مسيالالال  ي ارتسا الالالاي و يقالالالاي سالرؤيالالالة القوميالالالة 
لمصالالراا مالال  الاالالدو الصالال يوني سا تسالالارم صالالراا  رسالالي  سالالرااليمي ي لنسالالاي  لالالع لنالال  مالال  

ي الماالان المناسال  والزمالان المناسال  تفايا دورإلا لالي المقاومالة المسالمنة والةالاسية ي لالي
انياه اسر اوستق ا  ال ناالي لنراتي لتح ونما  ي واون ال   لع سما يولر ل ا اما

رنالالا  اللمالالاإلير الةالالاسية والتوسالال  لالالي صالالفول ا لاالالي يسالالتايد ةالالاسنا مالالن لديالالدي دلاالالارم 
وقيمالالال  الو نيالالالة والديمقرا يالالالة واولتما يالالالة التونيديالالالةي وي الالالرد قالالاليم اونت ازيالالالة والت الالالاذا 

ذم الفصالاالا وامنالزا  مرالاالة تلرست الا والواقاية المستسممة. اممر الذم يفرق  مع إل
لي   ار الاالقة اللدليالة –و  اس ا وا  ادال صياغة رؤيت ا وسرامل ا ودورإلا المستقسمي 

وإلي  ممية تندري تنه سند تاللرورال  -الو يقة م  امنزا  الةيو ية واليسارية الارسية
صالالاي لالالي لمسالال ين التاري يالالةت لمتيالالار الالالو ني التنالالررم الالالديمقرا ي  مومالالاي ولميسالالار  صو 

والو ن الارسيي ان القاي من قنا اتنا س ن النيام السياسالي الارسالي لالم ي تمال  لالي واقاال  
النالالالالي مالالالن ال لالالالوا والتسايالالالة واورت الالالان والت مالالال   مالالالا االالالان  ميالالال  قسالالالا اونتفالالالالاه 
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الةاسيةي لذل  لال ن الم مالة الاالمالة دمالام قالوى ودنالزا  اليسالار الارسالي والفمسال يني ي دن 
لالالالي الرؤيالالالة اإلسالالالتراتيلية التنرريالالالة الديمقرا يالالالة ي الو نية/القوميالالالة سساالالالدي ا تايالالالد النيالالالر 

السياسالالالالالي والملتماالالالالالي ي ان القالالالالالاي مالالالالالن   الالالالالادال انيالالالالالاو وتلالالالالالدد الالالالالالو ي س سياالالالالالة الدولالالالالالة 
الصالالال يونيةي ودورإلالالالا ووييفت الالالا امةالالالروا  مسريالالالالالي و يسالالالت د  لمسالالال ين لنسالالال ي سالالالالا 

مالالالع مقالالالدراه الالالالو ن الارسالالالي لالالالمان السالالالي رال اإلمسرياليالالالة   -سالالالنف  الدرلالالالة–يسالالالت د  
لقار سمدان  وةاوس ي وإلذا يانالي دن الصالراا  وانتلاز ت ورم ي وتاري  تساية وت م  وا 
مالال  المةالالروا الصالال يوني إلالالو صالالراا مالال  النيالالام الردسالالمالي اإلمسريالالالي مالالن دلالالا تاييالالر 
وتلاوز النيام الارسي الاومسرادورم الراإلن ام مة  ستراتيلية  مع  ري  النلالاا مالن 

ي  دإلدا  ال ورال الو نية الديمقرا ية وتواصالم  لالد الولالود اومرياالي ي ولالد دلا تنق
قامالالالالة لمسالالالال ين الديمقرا يالالالالة لاالالالالا سالالالالاان ا ونالالالالا المسالالالال لة  زالت الالالالا وا  الدولالالالالة الصالالالال يونية وا 

  .الي ودية لمن إلذا المنيور
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ا يرال إلي امسالمة واإلةاالياه الم ارال ساد درساة وستين  اماي من الصرااي دسالمة 
ىي مقمقالالالالالة و ميقالالالالالةي لالالالالالادال وةالالالالالاممةي و مالالالالالع م تمالالالالال  المسالالالالالتوياه سياسالالالالالياي ولاريالالالالالاي اسالالالالالر 

واقتصالالادياي والتما يالالاي و قاليالالاي و سالالارياي ودمنيالالايي ولاالالا د  رإلالالا ودإلم الالا السالالؤاا المنالالورم 
 الاسير   

 لماذا إلزمناو ولماذا وصمنا  لع ما وصمنا  لي و
ت سالالراالياتي ذلالال   صالنيح دن المةالالروا اإلمسريالالالي الصالال يوني قالالد نلالالح لالالي  قامالالة

النلا  الذم اان نصيمة الل الود الما فالة والمتصالمة مالن اإل الداد والت  الي  سالين القالوى 
اوسالالالالتامارية والنراالالالالة الصالالالال يونيةي وإلالالالالي ل الالالالود متصالالالالمة ومتلالالالالددالي نيالالالال  اسالالالالت ا ه 
النراة الص يونية ودولت ا دن تنق  الاديد من امإلدا  لي يا التنال  اوستراتيلي 

المتنالالالدال اممريايالالالةي مالالالن دسرزإلالالالا  انالالالتالا درالالالالع  رسيالالالة لديالالالدال سين الالالا وسالالالين الوويالالالاه 
ي  الالالالوال  1982ي والتيالالالا   اصالالالمة  رسيالالالة  الالالام 1967وتوسالالالي  نالالالدود ت سالالالرااليات  الالالام 

 مالالالالالع تماالالالالالن الاالالالالالدو اإلسالالالالالرااليمي مالالالالالن ترسالالالالاليك وتالالالالالد يم قدراتالالالالال  اوقتصالالالالالادية والاسالالالالالارية 
وياهي سمالالالا واولتما يالالالة لالالالي   الالالار مالالالن الت الالالور التانولالالالولي المتقالالالدم لالالالي لميالالال  المسالالالت

نمالا لالد  د  ع مزيداي من ةرو  القوال والادوان لي  لالد ةالاسنا الفمسال يني لنسال ي وا 
ةالالاو  سمالالداننا الارسيالالة ديلالالايي وذلالال   سالالر نلالالا  إلالالذا التنالالال  لالالي لالالرق او تالالرا  سالال  
اولالالود تمةالالروات لالالي سالدنالالاي ولالالرق الت سيالال  السياسالالي واوقتصالالادم ماالال ي ساالالد توقيالال  

ادم  رسة وغير ذل  من اوتفاقاه السياسالية و التلاريالة اتفاقاه اام  ديفيد ودوسمو وو 
واممنية م  الاديد من الدوا الارسية ام رى التي ترسمه دو إلي  مع لدوا ام ماا 
لي لوو نتاالك تالقمم الارسيةت التي تدا ع النيام الارسي  لع  قدإلا ساالد تو يال  لالوإلر 

يساليين لالي السالانة الفمسال ينية ال سو  السياسي لالي تسيالان ماالةت سالين ق سالي الصالراا الرال
 لتح ونما . 

لالالي إلالالذم –ودمالالام ما يالالاه إلالالذا الواقالال ي الالالذم يةالالير  لالالع دننالالا ااالالر  قالالد وصالالمنا 
 لالالع نالالالة مالالن ا الالتالا التالالوازن لالالي لميالال  منالالاني النيالالاالي سيننالالا وسالالين الاالالدو  -المرنمالالة



 

 

 

 فلسطين وحق العودة

24 

اإلسرااليمي سصورال غير مسسوقةي ما ياني سولو  دن إلالذا الايالان و يقتصالر لالي   الرم 
وإلالذا إلالو – ديدم  مع ةالاسنا الفمسال يني لنسال ي سالا سالاه يةالاا اليالوم   الراي مساةالراي وت

ي ليسالاله 2008 مالالع اممالالة الارسيالالة س سالالرإلاي ل سالالرااليا اليالالوم لالالي الاالالام  -لالالوإلر وييفتالال 
ي ارتسا الالالالاي سملمالالالالا الت الالالالوراه والمتايالالالالراه التالالالالي 1967دو  1956 الالالالام   ت سالالالالراالياتإلالالالالي 

ايي نيالال  دصالالسنه اليالالوم لالالي يالالا الاولمالالة  اةالالت ا  الالواا الاقالالود السالالتة المالالالية  مومالال
الردسمالية دقوى دولة  سارية لي المن قة ساد د ول ا النادم النووم وامتالا ا مسمنة 
التالالدمير الةالالاما الالالذم ي الالدد دمالالن واسالالتقرار سمالالدان و ننالالا الارسالالي امالال ي لمقالالد تمانالاله دولالالة 

ل  ال صوصي الادو اإلسرااليميي ومن  الا الد م المادم والسياسي اممرياي  مع و 
مالالن دن تتنالالوا اليالالوم  لالالع دولالالة  مسرياليالالة صالالارى لالالي الةالالر  اموسالال ي سمالالا يتالاليح ل الالا دن 
تماالال  دور الةالالالري  اإلمسريالالالي لالالالي الم  الالال  الاالالدواني الالالالذم سالالالاه ي الالدد اممالالالن القالالالومي 
الارسالالاليي لالالالي مقاسالالالا تزايالالالد نالالالالة التسايالالالة وال لالالالوا والت مالالال  الارسالالاليي التالالالي لامالالاله مالالالن 

اي  الالالن تقالالالديم دم موقالالال  دو رؤيالالالة دو توصالالالية اذا لالالالم ياالالالن الولالالال  الارسالالالي سرمتالالال ي  الالالالز 
المقرر ال ارليي اممرياي تنديدايي رالياي دو موالقاي  مي اي اما دصسح الولال  الارسالي 

لالالي نالالالة ينيالالر لي الالا  لالالع القلالالية الفمسالال ينية سا تسارإلالالا  سالالالاي  -لالالي مايمالال –الرسالالمي 
لالمانة لمصالالح النيالام   قيالي  مع ااإلم  يساع  لع ال الص من   الما اان لي ذلال 

 الناام وةراالن  ال سقية االسيروقرا ية والاومسرادوريةا. 
 ن إلذم الصورال و تاا  لي الذإلن تةاؤماي لي اإلرادال سقدر ما تفرق نو اي من تةاؤم 
الاقالالالا واسالالالت دام ددواتالالال  النقديالالالة لالالالي تنميالالالا إلالالالذا الواقالالال  الالالالذم تايةالالال  دمتنالالالا لالالالي المنيالالالة 

يمة مزيداي من تراام امزماهي وت تم   واما التايير م   واما الراإلنةي ني  ُتولِّد ال ز 
اليالال   دو اوستسالالالمي واذا االالان اممالالر االالذل ي لالالان مالالن والسنالالا ان ن الالر  ملالالدداي السالالؤاا 
التقميدم  ما الاماو واإللاسة اوولية السرياة والس مة لماما الم مو ي إلي الد وال  لع 

لاسالالة النقيقيالالة إلالالي التالالي تةالالير  لالالع اللالالروراه تالالولير اإلرادال الو نيالالة والقوميالالةي لاالالن اإل
 الراليسية لمن وق الو ني والقومي  
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  دن تنتالالزا دمتنالالا نفسالال ا مالالن لاالالرال ال زيمالالة وإلالالو إلالالد  يتنمالالا الضــرورة األولــى -
المسؤولية الاسرى لي ي الم ق  التقدمي الارسي  سر التزامال  الالالوم الصالريح 

 س ذم الفارال واةترا ات ا وتلنيات ا
 ن دمتنا قادرال  سر الرؤية القومية الوالنة والاما المنيم  ثانية:الضرورة ال  -

 دن تندد وتصن  مستقسم ا.

 مالالالع ان و تن فالالاليو ةالالالامة  -ساالالالا الوسالالالاالا–  دن ننالالالرص الضـــرورة الثالثـــة  -
الاما القومي التقدمي الديمقرا يي ا سالا  ونيالد لممسالتقساي ذلال  ان الصالراا 

ا الفمسالال يني وتلالالنيات ي او مالال  الاالالدو الصالال يونيي رغالالم دإلميالالة ونلالالم النلالالا
 ساوسا . - سرااليمي–ان  صراا  رسي 

ل الالالالي تتلمالالالالع لالالالالي ان  لالالالالوا الالالالالو ن الارسالالالالي لم يمنالالالالة  الضــــرورة الرابعــــة:  -
اممرياية لي إلذم المرنمةي يلاا من امسريالية الاولمة والنيالام الراسالمالي إلالم 

ا الالالالار ال صالالالالم اوسالالالالتراتيلي ومتنالالالالا الارسيالالالالة ووسالالالالد مالالالالن ملاس تالالالال  وق الالالالرم وازالالالالالة 
  دوان . 

ـــدو  ـــع الع ـــاةض الر يســـي المباشـــر م ـــي ســـياق التن ســـتمرار  ف ـــأجل الصـــرات واا إن ت
ــا  ــًا، فهــو فــي شــكله وجــو ر ، تجســيد إلرادة شــعبنا وأمتن الصــهيوني لــيس أمــرًا طار 
العربيــة، مــن أجــل اســتعادة الحــق المغتصــب، مــا يعنــي ن ــي واثالــة المبــرر الــوظي ي 

ًا لمصــالح النظــام االمبريــالي الرأســمالي فـــي للدولــة الصــهيونية الــا  جــاء تجســـيد
بالدنا، وبالتالي فان الصرات مع  اا العدو البد له من ان يتواصل حتى تتحكـق إرادة 
أمتنا العربية وأحد أ م أ دافها، إةامة دولة فلسطين الديمكراطيـة العلمانيـة فـي إطـار 

 الدولة العربية الديمكراطية التكدمية الواحدة، و اا يعني: 
 ن ديالالالة اتفاقيالالالاه وتقالالالوم وت الالالد   لالالالع تلسالالاليد النقالالالو  الو نيالالالة سصالالالورال مساةالالالرال  أواًل:

وممموسالالة ووالالالنةي و تصالالمد  الالوياليي سالالا تتنالالوا  الالاا الوقالاله دم قصالالر  لالالع 
 سذرال نر  وصراا متلدد سين د رال ا  لع دن تتم  ممية النسم. 
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يي لالي يالا نيالام لقد ساه والناي لنالا لمياالايي لالي االا درلالاو إلالذا الالو ن الارسال ثانيًا:
الاولمة اممرياي الراإلني وسمساندت  واننيازم الااما غير المةالرو  إلسالراالياي 
 ن الادو الص يوني يساع  لع النصوا  مع ةر ية الول  القاالم دو ةر ية 
المنتالالا الااصالال  سالالديالي لاالالا ةالالر ية سالالواو تمالال  المسالالتندال  لالالع نقوقنالالا الو نيالالة 

اه الةر ية الدوليةي التي لم تاد ذاه قيمالة والتاري ية دو تم  المستندال  لع قرار 
 لي يا المتايراه والاالقاه الدولية الماولمة. 

 مع دم نااي  ن الت ور النو ي لي القوال الاسارية واوقتصادية لدولة الادو 
اإلسرااليميي لم يان مماناي سدون الد م اممرياي المساةر لي يا التنووه الدولية 

ي لره  الا الاقود القميمة الماليةي  ذ لم ياد  مة  ال   مع واإلقميمية ال  يرال الت
دن المتايراه الاالميةي النو ية المتدلقةي التي ميزه الاقدين ام يرين من القرن 
الاةريني لي السياسة واوقتصاد والت ور الامميي ةامه لي ملمم ا واقااي تاري ياي 

مرنمة لديدالي لي القرن النادم مااصراي وراليسياي ول  اواسنا امرلي  مع  تسة 
والاةريني لم يا دإلا من قساي ولم يتنس  سما يات ا ووتاالرإلا المتسار ة دةد الساسة 
والمفارين استةرالا دو تةاؤماي و دقرس م  لع صناا القراري  اصة ذل  اون يار المري  
لي اا من المنيومة اوةترااية الاالمية ومنيومة التنرر القومي من ل ةي 
واوننسار دو الترال  المري  ديلايي ولان المؤقه لمسنية اميديولولية دو الفارية لقوى 
اوةترااية والتنرر القومي من ل ة د رىي اممر الذم د ا ساا توازناه القوال 
والمصالح ول  مفاإليم ودس  ال ناالية الق سية التي ساده  واا نقسة النر  الساردال 

سروز امنادية الق سية دو الاولمةي التي اقترنه  الساسقةي وولر مايم مقوماه
دن ا قد استاممه لرق  -م  سداية إلذا القرن –ساإلمسريالية اممرياية التي توإلمه 

إليمنت ا  مع مقدراه إلذا الاوا ي لان ما لرى من تنووه  ورية لي الاديد من 
وتةيمي واإلاوادور وغيرإلا  سمدان دمرياا الالتينيةي السرازياي ولنزويالي سوليفيا وامرلنتين

من سمدان دمرياا الالتينية سالتلاور م  ما يلرم من دةااا مقاومة الولود اإلمسريالي 
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لي الارا  ودلاانستان ولسنان ولمس ين يؤاد  مع زي  ذل  الوإلم اإلمسريالي سم ا ما 
سريالي يؤاد  مع نقاال  المنية الراإلنة التي تةير  لع سداية تراام دزمة النيام اإلم

سالرغم من نالة  -لي سمدان الو ن الارسي - مع  ري  اوننسار والترال ي لاننا 
اوستن اق ال ورم لي دمرياا الالتينية وآسياي  و دن سمداننا ما زاله نتع المنية 
تايش نالة من الترال  والتفا ي ارتسا اي سام  التساية والت م  لي اي تدل  س ا صو  

للا  واوستسالمي لفي إلذا المناس الارسي الرسمي الم زومي المزيد من مؤةراه ا
ولده اإلمسريالية اممرياية لرصت ا لي التمدد وال يمنة  مع ا ير من منا   الاالم 
 مومايي و مع من قتنا الارسية  صوصاي سالتنسي  الااما م  دولة الادو اإلسرااليميي 

ادال إليامت ا وتاييف ا سما يلمن لتاري  تساية إلذم المن قة و ت مف ا من ل ةي وا  
سصورال ياالسة و – لناق ا سصورال ةس  م مقة لسياسات ا لي المن قة التي تست د  

تلديد الدور الوييفي لمادو الص يوني ودولت  سما يتوال  م  مستلداه  -مستقسا ل ا
تدولة مرازيةت لي  ت سراالياتالمصالح اممرياية الماولمة الراإلنةي سني  تصسح 

التاساة – قة الارسية واإلقميمية يني  ا ملمو اه من تدوا ام را تي المتايفة المن
مسموسة اإلرادالي سما يلمن ويس ا  ممية تالت سي ت وتاوندمايت اإلسرااليمي لي المن قة 
الارسيةي سياسياي واقتصاديايي تم يداي لمقلاو  مع منيومة اممن القومي الارسي ام  من 

و –رال الادوانية اإلسرااليمية  مع اا امرالي الفمس ينية ل ة وسما يازز السي 
 المنتمة دو التنام لي مستقسم ا من ل ة د رى . -الارسية

ترتس  سالمنية الراإلنة من المة د  - مع مرارت ا– و دن إلذم اوستنتالاه 
الارسيي وإلي لنية و تاسر  ن النقاال  ومقوماه التايير رغم اا المؤةراه التي 

ساقي دو القمة الم زومةي من دصنا  المصالح امنانية الليقةي ان المة د توني لم
الارسي الم زوم والم زوم الراإلني يوني س ن الم مو  قد تنق ي ودن اإلمسريالية 
سراالياي قد نلنتا لي نزا  رادال  اممرياية وصنيات ا ونميفت ا النراة الص يونية وا 

و ياسر  ن  - مع سوداويت –د الراإلن اممة الارسيةي ذل   ن و ينا س ن المة 
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النقاال  المولو ية ل ذم اممةي لي مسارإلا وت ور نراة لماإليرإلا الةاسية وت ما ا 
ننو التنرر والديمقرا ية والتقدم والادالة اولتما يةي من إلذم النقاال  لي تاامم ا 

سرااليمياي لم  الذم يقوا دن الم مو  دمرياياي  -النقيق–وتراس  ا تم ا المة د اآل ر  وا 
م ما تسده مياإلر ال ما –ولن يمتم  صفة الديمومة واوستمراري من  لن يست ي  

ترويق وا  لاا ةاو  إلذم اممةي التي صناه مالي  -لي موازين القوال الراإلنة
ونالر إلذم المن قةي وليسه لسماي غريساي  ارالاي لي اي ولذل  ل ن ساون ا الراإلن 

النراة لي دا م اي يقاوم اا مناووه ت وي   رادت ا ي المؤقه إلو ةاا من دةااا 
تم يداي لممة د القادمي سايداي  ن الساوني مة د ما ساد امزمة الراإلنة الذم سيايد 
ل ذم اممة دورإلا امصيا لي صياغة مستقسا إلذم المن قةي ان  مة د النراة 

رت ا اا الاادنين اوةترااية الارسية الموندال التي يقودإلا ويلسدإلا ويلمن صيرو 
والفقراو من دسناو الاماا والفالنين واا المل  دين من دلا تايير وتلاوز إلذا 
الواق  صو  ملتم   رسي اةترااي موند يلم لي نيام  لمس ين الارسية 

 الديمقرا ية الاممانية لاا ساان ا. 
وى  مع دن إلذا ال د  اوستراتيلي السايدي يل  ان و ياني م مقاي استر او ق

اليسار الفمس يني لي ممارسة دورإلا لي مسيرال التنرر الو ني ومقاومة اونتالا 
الص يوني ما ياني دن  مع إلذم القوى اليسارية الفمس ينية  مومايي واللس ة الةاسية 
 صوصاي دن تسادر  لع دراسة المتايراه السياسية واولتما ية اال سقيةا واوقتصادية 

يني والارسي واإلقميمي والدولي لي يا إليمنة التنال  التي دصاسه الول  الفمس 
الص يوني  مع مقدراه ةاوسناي وذل  لتنديد  سياة وماوناه التناقق  –اإلمسريالي 

الراليسي دو ماسار ام داو الذم يلم اإلمسريالية والص يونية وال سقاه الممتنقة س ما 
  السياسية والملتماية لي سالدناي ومن  م صياغة الرؤية واإلستراتيلية لألإلدا

الماسرال  ن اي اممر الذم يفرق  ةالم موسة لممرنمة القادمة وسمورال املاار التونيدي
 مع اليسار المسادرال  لع   ادال سناو الذاه تنييمياي ولارياي  مع قا دال الو ي الامي  
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سالماراسية ومن ل ا من ل ة وسماوناه الواق  اولتما ي الم مو  من ل ة  انية 
سما يلمن ال روي من دزمت  السياسية والتنييمية صو  الن وق الم مو  واستاادال 
دورم ال مياي لي صفو  الاادنين والفقراو من الاماا والفالنين والم قفين ال ورييني 
وتفايا دورم الريادم لي نراة المقاومة لد الادو الص يوني اما لي مسيرال النلاا 

  ةر اي مولو ياي لمصداقيت  لي النلاا التنررم الو ني والديمقرا ي سا تسار ذل
 القومي التقدمي واإلنساني امممي. 
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لفية تالسيادالت لي الار  الةاال  تاني السم ة الاميا لدولة ما  مع درالي   نت

.ولان السيادال تن وم اذل   مع  دصم اماينة و مع ةاس ا يساق النير  ن ةر ية 
  الةر ي الذم و يلوز التفري  لي  لمم  من الممو  وإلو الن مف وم درن  وا م ي

 ي المتلمنة لي   ار ذل  الن  الةر ي .1دو ممة من اممم لي درق من امرالي
ولالالالي لميالالال  النالالالاوه لالالال ن السالالاليادال و تن فالالالت وو تالالالزوا سفاالالالا اونالالالتالا القسالالالرم 

لسالاليادال لمالالو ن دو سفاالالا الفالالتح واوغتصالالا  واوسالالتي اني ومالالن  الالم تيلالال  التفريالال  سالالين ا
سالدوال  القالوال –القانونية والسيادال السياسية ون او يرال تاني السالي رال واإلةالرا  الالواقاي 

سينمالا امولالع تةالير  لالع النال  الةالر ي الالذم و يلالوز التفالري  ليال  لةالا  مالا  -واإلارام
 .2لي درل 

 ذن لالسيادال القانونية مرتس ة سالن  الةر ي االتاري يا يوسالتالي لان اا 
لسي رال دو السيادال السياسية ااواراإليةا واالة المتايراه السياسية التي  رلت ا دةااا ا

و تماي   القا السيادال القانونية  -وما قسم ا-ام يرال   اماي  ا64 واا المس ين 
ي المرتس ة سالن  التاري ي لةاسنا الفمس يني  مع درق لمس ين نالرا ومستقسال

 .اوقتصادمي اولتما ي القومي الارسيالزو و يتلزد من اإل ار السياسي 
ا مالالن مي الالا  لمايالالة اممالالم الالالذم اقالالرم 22ومالالن امإلميالالة سماالالان التالالذاير سالمالالادال ا

م والالالالذم انالالالدمك لالالالي مااإلالالالدال لرسالالالام لالالالي 28/4/1919مالالالؤتمر الصالالالمح لالالالي سالالالاري  لالالالي 
م نيالالالال  ت اللالالالاله مولالالالالوا مصالالالالير اللما الالالالاه وامرالالالالالي الارسيالالالالة لالالالالي 28/6/1919

ا نةالال  لالالي القالالانون الالالدولي ولالال  لديالالد 22وسناالالم إلالالذم المالالادال ا ياإلمسرا وريالالة الا مانيالالة
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لملما الالالالاه الارسيالالالالة التالالالالي انفصالالالالمه  الالالالن اإلمسرا وريالالالالة الا مانيالالالالة امالالالالا ورد لالالالالي الالالالالنص 
 .1ا سايان إلذم اللما اه ا مم مستقمة22ا ترا  المادال ا

وتولقالالالا لمقالالالانون الالالالدوليي لالالالان ام الالالر القالالالانوني لفصالالالا لمسالالال ين  الالالن اإلمسرا وريالالالة 
إلالالو ان  ة وو تالالرا  لمايالالة اممالالم سالالان اللما الالة التالالع تاالاليش لي الالا دمالالة مسالالتقمةيالا مانيالال

لال ن  ايانا سياسيا منفصالال مسالتقال اسالتقالو دوليالا ومالن  المي -لمس ين–لاا ل ذا السمد 
اللما ة التالي ااناله تااليش لالي لمسال ين لالي ذلال  النالين قالد دصالسنه ة صالية مانويالة 

 . 2ال  مع امرالي التي تايش لي اياتر  س ا القانون الدولي يدني ه س ا السياد
ورغالالالالم ان الت الالالالوراه السياسالالالالية الالنقالالالالة لالالالالم تالالالالولر لمةالالالالا  الفمسالالالال يني  ماانيالالالالاه 
ممارسالالالة سالالاليادت  الااممالالالة الفاالالالالة  مالالالع درلالالال ي سسالالالس  اونالالالتالا الاسالالالارم السري الالالاني 

 و ان ذل  لم يالؤ ر لالي الساليادال القانونيالة لمسالاان الفمسال ينيين  مي1922واونتدا  سنة 
تؤاالد  رق و ن م ول  نصالوص متنو الة لالي القالانون الالدولي نالوا إلالذم المسال لةي مع د

 لي لوإلرإلا ان السيادال  مع درق مولو ة تنه اونتدا  تاود  لع السالاان دنفسال مي
ت ناالالالال  رالالالالي  الملنالالالة الداالمالالالة  Van Reesتلالالالان ريالالال   وقالالالد دةالالالار  لالالالع إلالالالذا اللانالالال ي

ال تاالالالالود  لالالالالع اللما الالالالاه والسالالالالاان لالنتالالالالداساه التاساالالالالة للمايالالالالة اممالالالالم سقولالالالال  تان السالالالالياد
 . 3امصميين لي امرالي المولو ة تنه اونتدا  ت

وسالتالي لان تمنح ملم  لماية اممم انتداسا لمناومة السري انية لتتولع 
لم ينرم ةاس ا ن  سيادت ت ي وإلو دمر قاالم نتع المنيةي  سمقتلام ادارال لمس يني

وانتالا ااما امرالي الفمس ينية لي  1948رغم اونتدا  وما تالم من ناسة  ام 
من نانيةي ورغم الةرو  واولراواه الانصرية النازية التي تلمنت ا  67نزيران 
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ولي إلذا السيا ي يماننا  لماا الول   ت  ة ةارون/اولمرهت من نانية  انية .
  -القانوني لفمس ين سمقتلع القانون الدولي لي لترال اونتدا  وما تالإلا اما يمي  

في أثناء سـريان االنتـداب تمتـع شـعب فلسـطين بوضـع دولـي مسـتكل ه كانـت لـه  -
راضــيهه وكانــت ل لســطين شخصــيتها الخاصــه المتميــث  ىــن شخصــية أالســيادة ىلــى 

ن تكـن فـي الواةـع اا الدوله المنتدبهه وكانت إدارتها مـن حـق شـعب فلسـطين نظريـاه و 
 .1في أيد  الدوله المنتدبه "
دارم التي اانه لمدول  المنتدس  تدا , ت انت ه سم اه اإلوسملرد انت او اون

وترت   مي إلذا ان زاله القيود المفرول   مع ممارسة ةا  لمس ين لسيادت  
الااممةي ودصسح ةا  لمس ين سنام إلذا الن  وسنام نق  لي تقرير مصيرمي مؤإلال 

 لول ي اون  يم ا ون ينام نفس  ويقرر مصيرم  سقا لممسادئ وامصوا الديمقرا ي  الم
ن إلذا النام لم تنترم  اللماي  الاام  لألمم دغمسي  السانق  لي لمس يني غير ام

لي يرو  سياسية مارولة ستقسيم السالد سين  1947المتندال التي دوصه لي سنة 
دده لميا ا  لع  يت سراالياتوقيام  ن النواد  التي تمه ذل يددولتين  رسية وي ودية و 

 .2رالي تدمارسة الةا  الفمس يني لنق  لي السيادال  مع النيمولة دون م
قد يفره سالسيادال القانونية  مع لمس ين دو  ت سراالياتوإلذا و ياني   القا ان 

دن ا قد تيفر س ا لي يوم من اميامي سالرغم من توصم ا  سر وساالا القوال والمساندال 
لع السيادال السياسيةي واللدير من الووياه المتندال اممرياية ودوا الار  الردسمالي  

لي  181تلم تستمد دم ن  سيادال سمول  قرار التقسيم  ت سراالياتسالتسليا إلنا دن 
تلي  ل ا من سيادال دو  ن اممم المتندال التي ور ه لماية امممي. م3تم29/11/1947

اما لامه  ام -ن تقرر دوو يسا ا قانونا  ن   دارال دو دم ن  آ ر  مع لمس يني
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لم ا إلذا التصر   مستقسا النام لي لمس ين وذل  سالتوصية ستقسيم السالدي -1947
اما يتلاإلا رغساه الةا  الفمس يني تلاإلال تاما  ي1يفتقر  لع اا دسا  قانوني ت

ويتصر   مع النقيق من مةيالة دغمسية الساان . ومن  م لان إلذا القرار يفتقر اما 
وإلو لي  دا ال لمن  تاا سند قانونيييقوا المنامي الفمس يني إلنرم اتن  لع 

دم ن   مع  ت سراالياتن يسسغ  مع دوو يسا   سم ة اللماية الاامة لألمم المتندالي
ن إوالنتيجة ف دم لزو من لمس ين مما  صص لمدولة الي ودية لي قرار التقسيمي

 .2تن تستمد من ةرار التكسيم أ  حق مشروت أال يسعها  "إسرا يل"
ت الذم ةاا  Norman Bentwich  نورد رديا إلاما اتس  تنورمن سنتوتش ولي إلذا السيا  

ن الشعب اليهود  إ"لسنواه  ويمة منص  الناال  الاام لي لمس ين زمن اونتدا ي 
ن ي علو   و أن ما ينبغي ىلى اليهود اا و  ال ينشد سلطة سياسية أو سيادة ةومية،

وطن ةومي لشعب ال وطن  ن م هومأل  ن يندمجوا في فلسطين مع سكانها العرب،أ
و اا يعني أرضا يكون لشعب فيها وضع ةانوني  له ةد تضمنه االنتداب فكط،

ن يعطيه  اا الم هوم أوفرصة لتطوير أفكار  األدبية واالجتماىية والثكافية دون 
 .3اكتساب الحكوق في السيادة السياسية "

 ام  ت سراالياتدولة ن دغمسية الي ود الذين د منوا قيام  ومما يلدر ذارم إلنا 
لم يان دم من م ينما اللنسية دو صفة الموا نة لي لمس ين سالمانع  1948

القانوني مما يازز التقارإلم مم ةاا من دةااا السيادال القانونية لي المالي 
 والنالر والمستقسا .

 الاري المسالانة اللاراليالة  ت سالراالياتدما مالا يتامال  سامرالالي التالي اسالتوله  مي الا 
ة الي وديالالة امالالا نالالددإلا قالالرار التقسالاليمي ل الالو و ياالالدو اونالال  اغتصالالاسا وا  الالالو سقالالرار لمدولالال
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 "إسرا يل"ن الحرب بين العرب وأاألمم المتحدة "لم تعتبر اللماية الاامةي  اصالة ودن 
ن األمــم إبــل  ن فلســطين،أةــد أثــرت ىلــى أ  نحــو فــي ةراراتهــا بشــ 1948فــي ســنة 

هــــد بميثــــاق األمــــم المتحــــدة ومكرراتهــــا ن تتعأ "إســــرا يل"المتحــــدة اشــــترطت ىلــــى 
كشرط لكبول  194وةرار حق العودة لالج ين رةم  ، 181وخصوصا ةرار التكسيم رةم 

وإلالالالذا مالالالا نالالالص  ميالالال  ديلالالالا  11/5/1949ىضـــويتها فـــي األمـــم المتحـــدة والـــخ فـــي 
الصالالالالريح سنالالالال  ت  سالالالراالياتالالالالذم تلالالالالمن ا تالالالالرا  12/5/1949تسروتواالالالوا لالالالالوزانت لالالالالي 

 ودال وتا دإلا ست سي  قرار التقسيم .الفمس ينيين لي الا
بالنســـبة لجميـــع األراضـــي التـــي  "إلســـرا يل""فـــان الوضـــع الكـــانوني وسالالال س  ي 
ينطبق تمـام االنطبـاق ىلـى وضـعها الكـانوني فيمـا  1967حثيران 5احتلتها ةبل يوم 

انـه وضـع  ، 1967يتعلق باألراضي التـي اسـتولت ىليهـا منـا الخـامس مـن حثيـران 
وال تملخ الحق في كل األحوال بالسـيادة  "إسرا يل"حي  ال تستطيع  رب،المحتل المحا

. ون صالالان  السالاليادال الةالالر ي إلالالو الةالالا  الفمسالال يني 1ىلــى األراضــي التــي احتلتهــا"
الذم ينتفي سالسيادال القانونية التي و يمان ان تماي ا دية اتفاقالاه تاقالد ساسالم  مالن دم 

التالي تتاال رق مال   ااه ادوسالمو ومالا تالإلالاولي ناا ولود م ا إلذم اوتفاق ل ة اانهي
ساليادال  نقو  الةالا  امساسالية والتاري يالةي ل ن الا تا الي الاالدو مؤقتالا ساليادال لالي الواقال ي

ي ولالالالي  واوغتصالالالا  الصالالال يوني اممرياالالالي سالالالالمانع السياسالالالي المالالالرتس  سالالالالقوال واإلاالالالرام
م يوالال  سيادال سالمانع القانوني س م ةاا من امةااا  اصالة وان ةالاسنا الفمسال يني لال

 مع تنويا ن  ساليادت   مالع سالالدم  لالع الايالر يامالا  -سامغمسية دو اإللماا-سا تيارم 
اما ان تانقلاو الزمن  الالز  الن  ن  لم ياتر  س ية سيادال لممنتا  مع درق و ن يد

السالالاغي لفمسالال ين  مالالال مةالالرو اي ون النالال  التالالاري ي  ت سالالراالياتان يلاالالا مالالن انالالتالا 
رادال ي إلذا 2و يسق  سالتقادم ما تؤادم ام را  والقوانين الدوليالة سم الا مالا تؤاالدم ذااالرال وا 
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مالالالن نانيالالالة ومسالالالتقسم  لالالالي   الالالار النلالالالاا التنالالالررم القالالالومي التقالالالدمي مالالالن دلالالالا  الةالالالا 
 . النرية والديمقرا ية والادالة اولتما ية س لاق ا اوةترااية من نانية  انية
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 كوق اإلنسان :الكانون الدولي واالىالنان العالميان لح -أ
الا ير من  -نيريا  -من المارو  ان نصوص القانون الدولي, تتلمن 

امناام والماايير والمفاإليم المتامقة سنقو  الدوا والةاو  واملراد يوإلي نصوص 
  يلاسية  موماي يومولو ية  لع ند ماين .

وليالالالة دمالالالا تام الالالرا  وامناالالالام والقوا الالالد والمسالالالادئ التالالالي تةالالالاا منيومالالالة قانونيالالالة د
ل الي تسالمع  ةاممة ومتراس ة لنمايالة ولالمان لممالة النقالو  امساسالية لمفالرد والةالاو ي

تالةر ة الدولية لنقو  اإلنسانت. والمس لة المرازية لي إلذم المنيومة  ن الا تقالوم  مالع الس
تقا دال النال  لالي اسالتقرار اإلنسالان لالي   الار نياتال  ونقال  لالي السقالاو لالي سمالدم وماادرتال  

  الاالالودال  لالالع الالالو ن ياتسالالر نقالالا  سيايالالا لصالاليقا وم مقالالا و يماالالن والاالالودال  ليالال ي وان نالال
ي وسالنسالسة 1نتع لالي نالاوه ال الوارئ واونالتالات تلاوزم دو وقف  دو انت اا  دو ناران ي

 لالالة  لالع  مم سم ة انتالا لقالد نصاله إلالذم المنيومالة  مالع ت لالزام السالم ة المنتمالةي
واتفاقياه لني   1907و1897امي التزامات ا المنصوص  مي ا لي اتفاقياه وإلام لا

تمتالالزم وتتقيالالد ديلالالا سالمسالالادئ والقوا الالد الالالواردال لالالي  ي 1977وممنقي الالا  الالام  1949لاالالام 
ينسالالالرم  ولالالالي نالالالاا م الفالالالة ذلالالال ي اوتفاقيالالالاه الدوليالالالة لنمايالالالة ولالالالمان نقالالالو  اإلنسالالالاني

 .2القانون الدولي اللزاالي ليفرق  قوساه  مع سم اه الدولة المنت اة ل ات
 الالر لالال ن نصالالوص منيومالالة القالالانون الالالدولي تتوالالال  لالالي لوإلرإلالالا مالال  نالالص مالالن لانالال  آ

يالالالذم داالالده المالالادال ال ال الالة  ةالالر منالال   1948اإل الالالن الاالالالمي لنقالالو  اإلنسالالان لاالالام 
 -ان 
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تلاالالا لالالرد النالال  لالالي ماالالادرال دم سمالالد يسمالالا لالالي ذلالال  سمالالدم يولالالي الاالالودال  ليالال ت يولالالاو 
لمؤتمر الدولي لنقو  اإلنسان اإل الن الاالمي ال اني مؤادا  مع إلذم النصوص لي ا

 لي لني  . 25/7/1993-14الذم اناقد سين 
والالالذم وقاتالال   ي 1966دمالالا المي الالا  الالالدولي سةالال ن النقالالو  المدنيالالة والسياسالالية لسالالنة 

سالالالا وتت الالالاس   نالالال  يسالالالتمد سالالالم ت  مالالالن اإل الالالالن الاالالالالمي لنقالالالو  اإلنسالالالاني ل ي ت سالالالرااليات
امالال  سنقالالو  الفالالرد لالالي ماالالادرال نصوصالال  مالال  الاديالالد مالالن نصالالوص ذلالال  اإل الالالن ليمالالا يت

و ن  دو الاودال  لي  دو التنقا ساالا نريالة .... الالك . وتةالاا اتفاقيالة لنيال  الراساالة لالي 
 ا ي49 ذ دن ا ت الله لالي مادت الا ا رانا دساسيا إلاما لي إلذا السيا ي 1949/آ /12

اونالالالتالاي دو  سالالالان النالالالرو ي ساالالالاد وترنيالالالا المالالالوا نين  الالالن ديالالالارإلم ودو الالالان م  قلالالالية 
تةالاا  روقالا   مالاا اوساالاد والترنيالايدن دمن اإلتفاقية الراساة  ا147ا تسره المادال وا

ليؤاالد لالي  ي 1977وا لاالام ولالاو السروتواالوا اولالالي ام اي49السيمة مناام المالادال
ماتسرا ان امسااد والترنيالا  ا  مع اونت اااه اللسيمةي85الفقرال الراساة ادا من المادالا

ياإلالالا سم اسالالة  دنالالد تمال  اونت ااالالاه وماتسالرا  االالودال لالديارم وو نالال يونرمالان الةالال ص مالن ال
 .1لراالم نر ت

 
 ةرارات األمم المتحدة الخاصة بالالج ين وحق العودة وتكرير المصير: -ب
إلالالم القالالراراه ال اصالالة سنالال  الاالالودال دوياتسالالر مالالن  11/12/1949ستالالاريك  194قالالرار  -1

سالنسالالالسة لمنقالالالالو  الفمسالالالال ينية سالالالا انالالالال  يم الالالالا نلالالالر الزاويالالالالة  لاللالالالالين الفمسالالالال ينييني
قالالر  دوقالد داالالد  مالع ولالو  السالالما  سالالاودال لالي  سارتسا  الا سقالراراه اممالالم المتنالدالي

وقالاله مماالالن لاللالالالين الالالراغسين لالالي الاالالودال  لالالع ديالالارإلم والاالاليش سسالالالم مالال  ليالالران م 
 وولو  دل  تاويلاه  ن ممتمااه الذين يقررون  دم الاودال  لع ديارإلم .

                                                 
 لريدال اميام .–المصدر الساس   1
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 194إلميالالالة المنةالالالالة لمقالالالرار تالالالدر  ام ت سالالالراالياتتان  ايومالالالن اللالالالدير سالالالالذار إلنالالال
واالالذل  اولتزامالالالاه الدوليالالة الناةالالالالة  نالال  ول الالالذا ل ن الالا لالالالم تقالالم س لاالالالاو نالال  الاللالالالالين 

 سا ولاه ل ا   ارا قانونيا  اصا س اي يت سراالياتالفمس ينيين لي دمالا م دا ا 
   المترواالة لاالام  نالدما دقالره الانيساله تقالانون المنالا ت ور إلذا اإل ار القانونيي

/االالانون 12ت الالالذم لالالرى تاديمالال  سالالالتدنيمة  الالوارئ سةالال ن دمالالال  الاالالاالسين لالالي 1948
 ت.1950تقانون دمالالالالالال  الاالالالالالاالسين لاالالالالالام الوالتالالالالالي لالالالالالرى تاالالالالالديم ا سالالالالال ت ي1948اموا /

مالالالالال  الاللالالالالالين الفمسالالالال ينين تنالالالاله ت دارالت دن الالالالا ولالالالالاه   ولنالالالالوى إلالالالالذم القالالالالوانيني
ذل  تداالالالرال نالار  دمالال  الاالاالسينت . ومالا يالالزاا التالي دنةال ه لال الناومالة اإلسالرااليميةي

 .1إلذا اإل ار القانوني قاالما نتع إلذم المنية
، يســتمد أ ميتــه مــن كونــه "الكــرار 194فــان  ــاا الكــرار قمالالن نانيالالة  انيالالة 

الوحيد الا  ُيعرف حكوق الالج ين ال لسطينيين بصورة جماىية ويطالب بحكهم 
لسـطينيون حجـتهم بالمطالبـة بتطبيـق ضـعف ال أوةـد  بالعودة كمجموىة ةوميـة،

حــق العــودة مــن خــالل ةبــولهم بصــيغة مدريــد قوأوســلو فيمــا بعــد، لمحادثــات 
ن  ا  الصيغة تستثني األمم المتحدة التي لم تعد ةراراتها  ـي التـي أإا  السالم،

 2توفر الهيكلية والمظلة والتنظيم لحل مشكلة الالج ين ال لسطينيين"
التالالالالي تقلالالالالي سولالالالالو   الالالالودال الاللالالالالالين  194االالالالدال  مالالالالع قالالالالرار االالالالالة القالالالالراراه المؤ  -2

تالالاريك  394قالالرار - 8/12/1949تالالاريك 302قالالرار  الفمسالال ينيين  لالالع ديالالارإلم م الالا  
تالالالالالالالالالالالالالالاريك  818قالالالالالالالالالالالالالالرار - 17/11/1953تالالالالالالالالالالالالالالاريك  720قالالالالالالالالالالالالالالرار - 14/12/1950

 28/2/1957تاريك  1018قرار  - 12/1/1955تاريك  916قرار - 4/1/1954
 ..... الك . 12/12/1958تاريك  1351قرار -

                                                 
 المصدر الساس  . 1
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 وإلالو القالرار اما الر دإلميالة و  الالورال  29/11/1947ستالاريك  181قالرار التقساليم رقالم  -3
مالالالن االالالالة القالالالراراه الدوليالالالة مالالالن النانيالالالة السياسالالاليةي ونالالال  يتنالالالاوا مولالالالوا امرق 

وان الترالالال  دو التنالالازا  الالن لالالوإلر إلالالذا القالالرار إلالالو سم اسالالة  والسالالاان لالالي آن وانالالدي
سما يفتح السا  ننالو  نونية والن  التاري ي سةاا دو س  ريالتنازا  ن السيادال القا

ااتسا  الادو اإلسرااليمي لةاا من دةااا السيادال القانونية والنقو  التاري ية لي 
لمس ين سما يتناقق م  اا نقاال  التاريك من ل ة وسمالا ياالزز الساليادال السياسالية 

 الن االا مصالادر الةالر ية مالن  ارام سايالداي يالتي نققت ا سوساالا القوال واإل تإلسرااليات
 ل ة د رى .

سنالالالالالالال   ت سالالالالالالالراالياتالالالالالالالالذم تلالالالالالالالمن ا تالالالالالالالرا   12/5/1949سروتواالالالالالالوا لالالالالالالالوزان لالالالالالالالي  -4
الفمس ينيين سالاودال وتا دإلا ست سي  قرار التقسيمي وإلما نفال  الةالرو  التالي قسماله 

  لواي لي اممم المتندال . ت سراالياتسمولس ا 
 الاودال لمنازنين .س صوص ن   14/6/1967ستاريك  237قرار رقم  -5
 . 22/11/1967ستاريك  242قرار  -6
 . 21/10/1973ستاريك  338قرار  -7
نالوا   الالادال ت ايالد لالالرورال  4/7/1967ستالالاريك  2252قالرار اللمايالة الاموميالالة رقالم  -8

 19/12/1967ستالاريك  2341وقالرار  انترام نقو  اإلنسان لي امرالي المنتمةي
 نوا نف  المولوا .

ستالالاريك  2254يالالة الاموميالالة وملمالال  اممالالن سالنسالالسة لمقالالد   قالالرار رقالالم قالراراه اللما -9
ستالالالالالاريك  250قالالالالالرار رقالالالالالم - 4/7/1967ستالالالالالاريك  3253قالالالالالرار رقالالالالالم - 14/7/1967
تالالالالالاريك  252قالالالالرار رقالالالالم  - 20/5/1968ستالالالالاريك  251قالالالالرار رقالالالالم - 27/4/1968
تالالالالالالاريك  271قالالالالالرار رقالالالالالالم  - 3/7/1969تالالالالالالاريك  267قالالالالالرار رقالالالالالالم  - 21/5/1968
 . 25/7/1971تاريك  298قرار رقم  - 15/9/1969
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الذم يؤاد  مالع ةالر ية  6/12/1971ستاريك  2787قرار اللماية الامومية رقم  -10
نلالالالالالاا الةالالالالالاو  لالالالالالي سالالالالالسيا تقريالالالالالر المصالالالالالير والتنالالالالالرر مالالالالالن اوسالالالالالتامار والتسالالالالالم  

 واوستاساد املنسي سما لي ذل  ةا  لمس ين .
الالالالذم يؤاالالالد  22/11/1974يك ستالالالار  3236القالالالرار التالالالاري ي لألمالالالم المتنالالالدال رقالالالم  -11

 - مع النقو  ال استة لمةا  الفمس يني ومن لمن ا  
 ن  تقرير المصير دون تد ا  ارلي . -د

 ن  الةا  الفمس يني لي اوستقالا والسيادال الو نية . - 
نالال  الفمسالال ينيين ال اسالاله لالالي الاالالودال  لالالع ديالالارإلم يوتالالد وا اللمايالالة الاامالالة  -ي

  ادت م الي ا .  لع 
ن الةا  الفمس يني إلو  ر  دساسي لي  اتر  اللماية الاامة ست -د 

 تنقي  سالم  ادا و اسه لي الةر  اموس  .
تاتالالر  سنالال  الةالالا  الفمسالال يني لالالي   الالادال نقوقالال  سلميالال  الوسالالاالا  سقالالا  -إلالالال

 .إلدا   ومسادئ مي ا  اممم المتندالم
يني لالالي تالالد وا لميالال  الالالدوا لالالي الاالالالم  لالالع زيالالادال مسالالا دت ا لمةالالا  الفسالال  -و

 افان  من الا استرداد نقوق  المةرو ة .
قرره اللماية الاامة لألمم المتندال او ترا  سمنيمة التنرير  -ز 

الفمس ينيةي ولم مم مي منيمة التنرير الفمس ينية  لع  لويت ا  مع 
واذل  تقر اللماية الاامة سن  م.ه.   ن ا  لو مراق يدا تسار 

م المتندال ومؤتمرات ا الدولية ... وقد اوةترا  لي لمي  مؤسساه امم
ا دولة  ن 19ا وامتناا ا17ا لد ا90صدر إلذا القرار س غمسية ا

 التصويه .
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الصالالالادر  الالالن اللمايالالالة الاامالالالة لألمالالالم  10/11/1975ستالالالاريك  3376القالالالرار رقالالالم  -12
س نةالالاو الملنالالة الدوليالالة المانيالالة سممارسالالة الةالالا  الفمسالال يني لنقوقالال  غيالالر  المتنالالدالي
 متصر  .القاسمة ل

 7/12/1973ا ستالاريك 28-ا اد3089قرار اللماية الاامالة لألمالم المتنالدال رقالم ا -13
الالالذم داالالد  مالالع تالنالال  ال اسالاله لالالي الاالالودال لماللالالالين الاالالر  الفمسالال ينييني وتمالالتا م 
سنق م لي الاودال  لع ديارإلم وممتماات مت ي ا سا  تو غنع  ن  من دلالا تنقيال  

"إ مارسة ةا  لمس ين نق  لالي تقريالر المصاليرتسوية  ادلة لمةامة الاللالين ولم
وتاميقالالا  مالالع إلالالذا القالالراري يةالالير د.ننالالا  يسالالعي دسالالتاذ القالالانون الالالدوليي  لالالع النقالالا  

  -  1ال امة التالية
الالذم نالص  242ت ن القرار لاو تفسيرا من اللماية لقرار ملمال  اممالن  -د

دساسا  مع تنقي  تسوية  ادلة لمةامة الاللالين دون دن يذار دو يندد 
 لتم  التسويةت 

د الالما  3089ةارال  لع ن  الاللالين لي الاودال انس  القالرار ت ن اإل - 
لاوه م مقة لتةالما الالو ن الفمسال يني سااممال ي مالا انتالا منال  قسالا الاالام 

وسادمي وتسرم  مع لمي  الاللالين الفمس ينيين سدون است ناو دو  1967
 ةرو  مسسقةت .

ا تسر الاودال ةر ا مسسقا و سد من تنقيق   ت ن القرار االمذاور د الما -ي
ليالالالتمان الةالالالا  الفمسالالال يني مالالالن ممارسالالالة نقالالال  لالالالي تقريالالالر مصالالاليرمتي وإلنالالالا 

تالالع دن نال   -لي و الاال  اممالم المتنالدال–ةارال ال امة سرزه موا مرال اإل
 الاودال إلو ن  لمةا  الفمس يني سم ا ما إلو لمفمس ينيين ا لرادت . 
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 يل بالنسبة للحقوق الفلسطينية مؤشرات الرتاجع العربي والدو
 ار  و ة  ان اوتفاقاه الارسية /الفمس ينية الماقودال م  الادو اإلسرااليمي لي 

س مه لي ترال  الت ييد الدولي لمنقو  المةرو ة دما يسمع  ت ممية السالمت قد 
 -قرت  مؤسساه اممم المتندال وذل   سر منورين دلمةا  الفمس يني اما 

سالولود اإلسرااليمي تاايالان   قرار مايم سمدان النيام الارسي الرسميا لي يتم  األول :
سياسي سالاه يمتمال  قالدرا اسيالرا مالن الةالر يةت يلالا   لالع ولالودم اال مر واقال  ي 

وغيالر المساةالرال  السواو  سر او ترا  المتسادا دو الت سي  دو الاالقاه المساةر 
. 

ولية التي تؤاد  مع النقو  التاري يالة تزايد انتماوه الترال   ن القراراه الد الثاني:
سسالس  تامال   194و181المةرو ة لمةا  الفمس يني يوسةاا  اص قالرارم 

دةااا اإلذ ان والتساية وال سو  السياسي الارسالي والفمسال يني الرسالميين . وو 
نستساد لي يا المتايراه الدولية النالية التي  ززه إليمنة الووياه المتنالدال 

دراه الاالالالالم سصالالالورال متونةالالالة لالالالي مرنمالالالة الاولمالالالة الراإلنالالالة اممريايالالالة  مالالالع مقالالال
يتفايالالالراي لالالالديا س  الالالادال النيالالالر لالالالي إلالالالذم القالالالراراه تم يالالالدا إللااال الالالاي تنالالاله غ الالالاو 

ووادم  رسالالالة  ي ت سالالالراالياتاتفاقالالالاه اامالالال  ديفيالالالد التالالالي دقالالالره او تالالالرا  سولالالالود 
التي دسق ه من نساس ا ن  الاللالالين لالي الاالودال وا ترلاله سالساليادال الااممالة 

 مالالالالع االالالالا امرالالالالالي الفمسالالالال ينية ي الالالالم دوسالالالالمو التالالالالي دنالالالالاله قلالالالالية  تسالالالالراالياإلت
 الاللالالالالين  لالالالع المفاولالالالاه متاالالالددال ام الالالرا  والالالالع مفاولالالالاه النالالالا الن الالالاالي

ي ذلالالالالال   ن وصالالالالوو  لالالالالع المنيالالالالالة الراإلنالالالالة مالالالالالن اسالالالالتمرار المفاولالالالالالاه الاس يالالالالة 
اسالالالتمرار  لالالالوا النيالالالام الارسالالالي الرسالالالمي لمسياسالالالاه اممريايالالالة سالالاليدل  ننالالالو 
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لالي إلالذا  1إلذم الم مة وقد ساه مالن المماالن نصالر  الدد مالن ال  الواه تس يا
 -اوتلام  

امتنالالاا الوويالالاه المتنالالدال لالالي ام الالوام ام يالالرال  مالالع التصالالويه  الالن القالالرار  -1
 1994نتالع  1949امنالذ  الام  1995لي اللماية الاامالة منالذ  الام  194

 تيا سالالالراالتاانالالاله الوويالالالاه المتنالالالدال تا الالالي موالقت الالالا السالالالنوية  مالالالع القالالالرار و
ال الالالاص  237تمتنالالال  ا واالالالذل  اممالالالر المتوقالالال  سالنسالالالسة لموقف الالالا مالالالن قالالالرار 

 ساودال النازنين .
ساالالد ان  194سالتصالالويه لالالد قالالرار  -1995ومنالالذ  الالام - ت سالالراالياتقيالالام  -2

 اانه تاتفي ساومتناا  واا السنواه الساسقة .
  ن ممالدن الناومة امردنية ساد التوقي   مع اتفا  وادم  رسالة يتاتسالر   -3

الاللالين المقيمين  مع درق امردن سناالم المامال  ولالن ياالاد لتنال  ونقالا 
 ت . سراالياتسين ا وسين 

السالالرامك اممريايالالة /اإلسالالرااليمية التالالي تالالد و  لالالع  لاالالاو م يمالالاه الاللالالالين  -4
 ن االيا ودمل م لي سمدان الةتاه .

ان االالالا الم   الالالاه الناليالالالة ال اصالالالة سالالالالاللالين الفمسالالال ينيين تنالالالدري لالالالي  -5
  ار ةرو  اتفاقاه تالسالمت سايدا  ن قراراه اممم المتنالدال ذاه الصالمة 

 سقليت م .
المناووه اللارية لتايير اسم واالة الاالو  لاللالالين الفمسال ينيين تم يالداي  -6

إللااال اي وإلي ملاوه   يرال لرلاله  مينالا مزيالداي مالن التوسال  لالي تنالاوا 
 ان التالي   وةر  دساادإلا وم ا رإلا اما دوردناإلا لي الانو 
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 حول تغيري اسم وكالة الغوث والصراع من أجل حق العودة
 

 تمهيد : 

منذ سداية الصالراا الارسالي الصال يوني  مومالاي ي ومنالذ تالاريك ناسالة الةالا  الفمسال يني 
قامالالة دولالالة الاالالدو الصالال يوني  مالالع درلالالنا التاري يالالة ي لالال ن الم   الالاه السالالا ية  لالالع  وا 

ينيين لالم تتوقال  دسالداي  سالر التاالاون المتواصالا استالصاا وة   قلية الاللالين الفمس 
سالالين القالالوى اوسالالتامارية واومسرياليالالة والنراالالة الصالال يونية والقالالوى الارسيالالة الرلايالالةي لمنالالذ 

 المنالالذ وود هسنتالة ي سالا اانال  سالرااليميةصالنا ة ذلال  التالاريك لالم تاالن االا إلالذم المنالاووه 
ة يتسوو الدور اممرياي ماانالة ولي إلذم الزاويي غرسيا مةتراا   سرااليميا  نتالاالقلية ي 

ي  سر الاديد من المةاري  ال ادلالة  لالع تالو ين الاللالالين الفمسال ينيين ي وتصالفية متميزال
 النقو  التاري ية لةاسنا منذ  ةرينياه القرن المالي نتع المنية الراإلنة . 

 مالالع دم نالالاا ي ل ننالالا نقالالوا س قالالة ي دن االالا تمالال  المةالالاري  سمالالا لالالي ذلالال  النالالدي   الالن 
ن الالالاو ولودإلالالالا ودورإلالالالا ي  تاييالالالر لالالالم تاالالالن سالالالوى منالالالاووه اسالالالم واالالالالة الاالالالو  دو نم الالالا وا 

اسالالت دله ومالالا زالالاله تاالالري  الولالالود الصالال يوني نمايالالة لممصالالالح الردسالالمالية الارسيالالة لالالي 
ل الا  سالدنا ي وإلي مناووه لم تصالمد دمالام الالرلق الةالاسي الفمسال يني والارسالي المقالاوم

ان نالة ال سو  السياسي الراإلن التالي دصالاسه ي ولال ال ة وستين  اماي المالية   واا
 النيالالالالام الفمسالالالال يني والارسالالالالي الرسالالالالمي ي وتامالالالال  تسايتالالالال  وارت انالالالال  لمةالالالالرو  اممريايالالالالة /

 لي نيام الاولمة الراإلن ي سيدل  ننو المزيد من ال سالو  والترالال  السياسالي اإلسرااليمية
مسهدود  ممها دبهدو يبدو الوضع الفلسطيني اآلن أنه  يهي أيه    لي إلذم المرنمة ي ني 

ي من االا مالا  تنتالاي  لالع المرالاالةالاقود ال ال  المالالية األيمار الدي ُطرحت خالل 
لرى منذ دوسمو  لع اليوم ي داد سولو   مع دن القسوا سةرو  دوسالموي لالم ياالن سالوى 
قسووي سةرو  ال زيمة ي وسالتالي ل ن قسوا الم زوم الفمس يني سةرو  الادو اإلسالرااليمي 

رت  يي الر تالاريك الم الزوم ا نال  تالالاريك مالن ام  الاو ي وإلالي نتيلالة و يماالالن دن تالمنتصال
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يقسم الالالا دم و نالالالي لمسالالال يني ي من ملالالالرد القسالالالوا س الالالذم الفاالالالرال ي لالالال ن ذلالالال  يانالالالي قسالالالووي 
 سمةرو ية الولود الص يوني  مع درق لمس ين ي وة ساي لنقوقنا التاري ية لي ا .

ىـن شـروط "ات ـاق أوسـلو" والحكـم وفي مثل  ـا  االوضـات المهثومـة ، الناجمـة 
ـــإن الكضـــية  ـــات  بإســـم التســـوية ، ف ـــن ات اة ـــال  م ـــا ت ـــااتي اإلدار  المحـــدود وم ال

صناىة ىالمية من الندوات والمـؤتمرات واألبحـا   ال لسطينية ، تتحول برمتها ، إلى
ىبـر  داخل الهوية اليهودية، وفي العالةة اليهودية ـ الغربية، ويلعب فيها ال لسـطيني

 «كومبــارس»دور الـــ Ngo,sالحكوميــة  ســلطة وىبــر العديــد مــن المنظمــات غيــر ال
 إ الا  يغني حسب ىثف الممول

فـي ظـل احاديـة العولمــة –، اليـوم  بكضـية فلسـطين "اال تمـام الـدوليولـالخ فـإن "
يهـدف إلـى  ، ليس ىنصر ةوة، بل ىنصر ضعف، ألنه يعكـس ا تمامـا -اإلمبريالية

الصهيوني وتوسعها ىلى حساب ةضية الالج ين واألرض تكريس سيطرة دولة العدو 
 ال لسطينية إ 

ــا  ــاف الشــعبي حــول المبــاد   هــوال لســطيني ، ف ىنصــر الكــوة أم مــرتبط بااللت 
والثوابت الوطنية ومواصلة النضال من أجل تحكيكها في إطار وحدة النضال التحرر  

  الوطني والديمكراطي ال لسطيني والعربي إ
 كالة األمم المتحدة لغو  وتشغيل الالج ين : أواًل : حول و 

؛ تالالالم ولالالال  نيالالالام  الالالاص لتالالالولير المسالالالا دال والنمايالالالة 1948لالالالي د قالالالا  ناسالالالة  الالالام 
والنا الداالم لاللالين الفمس ينيين. وقالد تاالون النيالام لالي السدايالة مالن  الدال إليالالاه إلالي  

  ي و مالع واالالالة اممالم المتنالالدال لاالالو (UNCCP) للنالة التوليالال  الدوليالة سةالالان لمسال ين
ي ود يالالرا مفولالالية اممالالم المتنالالدال (UNRWA) وتةالالايا الاللالالالين لالالي الةالالر  امدنالالع

 ..(UNHCR) السامية لةالون الاللالين
واانالالاله للنالالالة التوليالالال  الدوليالالالة سةالالال ن لمسالالال يني قالالالد امفالالاله ستالالالولير النمايالالالة لاللالالالالين 
الفمسال ينييني سمالا لالي ذلال  السنال   الن نمالوا داالمالة والتاالويقي ولان الا لةالمه وتوقفاله 
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الامالا لالي دواسال  ال مساليناه مالن القالرن المالالي. وقالد امفاله واالالة الاالو ي  لاميا  الن
 .1948نرواتي ستولير المسا دال لاللالي و تاو

الصالالالادرال لالالالي  302سمولالالال  قالالالرار اللمايالالالة الاامالالالة رقالالالم لقالالالد تالالالم انةالالالاو واالالالالة الاالالالو  
 .1950لي ديار  ام  ةرسميوسدده د مال ا سصورال , 1949/اانون دوا/8

لمةالالامة الفمسالال ينية  مالالع دن الالا نالالزاا  مالالع ارق مالال  االواالالالة مالاله ومنالالذ نةالال ت ا ي تاام
. لقد ولي  اصراا لمس يني  سرااليمي  مع الولود تم ا لي  رد الفمس يني من و ن 

تيسالير الوصالوا  لالع نالا لولال  ي و نروا  مع تولير اإلغا ةو لأل ياةتما الدور الراليس
 .الاللالين من  الا دمل م اقتصاديا لي المن قة

رغم مالالن دن قالالرار اممالالم المتنالالدال سانةالالاو واالالالة الاالالو  ي قالالد داالالد  مالالع دن الالا و مالالع الالال 
 واالة مؤقتةي لقد تم تلديد ووية امونروا سانتيام  واا الاقود المالية.

  ة مفصمة نوا الدور الالذم يماالن دن  الواالة ولاهوساد توقي  اتفا  دوسمو ي 
 مالع مرانالاي مسالتليسة سالذل  ل  الة تماس  ليما يتام  ستنفيذ  ودال لاللالين الفمس ينيين 

 .النا القاالمة  مع دسا  الدولتين 
و مالالالالع مالالالالدى سالالالالنواه التسالالالالاينياهي يالالالالا ال  الالالالا  الرسالالالالمي نالالالالوا الالالالالدور المسالالالالتقسمي 

ي يتمنور نوا نا الواالة ساالد  و رسية رسمية لمواالةي وست ييد واس  من د را  دولية
ييالر اسالم واالالة الاالو ي دو ي ولالي االا اونالواا ي لال ن تاالتوقي   مع اتفا  سالم ةالاما

وقالالالال  م صصالالالالات ا ي دو نم الالالالاي ييالالالالا مرإلونالالالالاي س سياالالالالة ومسالالالالتقسا القلالالالالية الفمسالالالال ينية 
والصالالالالالراا الارسالالالالالي الصالالالالال يوني ي دون دن نتلالالالالالاوز نلالالالالالم سالالالالالي رال ال الالالالالالو  اإلمسريالالالالالالي 

ي مالع إليالالة اممالالم المتنالدال ومؤسسالالات ااالوويالاه المتنالدال واإلتنالالاد اووروسالي والياسالالان ا  
القاه الدولية لي يرو  الاولمة امنادية وسياسات ا المننالازال لصالالح و مع ملما الا

 الدولة الص يونية . 
التمهيـد إلنهـاء خـدمات وكالـة : بعض المؤشرات أو الظـوا ر الدالـة ىلـى  ثانياً 

 الغو  :



 

 

 

 فلسطين وحق العودة

52 

ي  1999ا تماد الواالة لنيام التااقالد الالوييفي نتالع تالاريك اموا مالن نزيالران  .1
ي لالنت الاو مالن المفاولالاه  تدوسالمو نسال  تاتفالا  اوإلو المو د المفترق نيريال

نالالوا النالالا الن الالاالي ي ويسالالدو دن الواالالالة قامالاله ستمديالالد إلالالذا المو الالد دون تالالاريك 
 ن االي مندد .

 امتناا الواالة  ن قسوا مويفين سةاا داالم . .2

 نةالالالالالاو الواالالالالالالة لصالالالالالندو   الالالالالاص لالالالالالدل  تاويلالالالالالاه ن ايالالالالالة ال دمالالالالالة لمويفي الالالالالا  .3
 ل  .المنميين  ندما يت م  اممر ذ

المنالالاووه الدوليالالة لتنويالالالا الواالالالة الالالالع تواالالالة  قميميالالةت تمول الالالا الالالدوا الارسيالالالة  .4
امد ا لنزا الساد الدولي من قلية الاللالين يوتنويم الا الالع مسال لة دو قلالية 
 رسية  قميمية دا مية يومالن المفيالد اإلةالارال الالع مالنيالة إلامالة لالي إلالذا الصالدد 

 الالالا السالالنواه ام يالالرال ي مالالن ديالالة  تتامالال  س مالالو تقالالارير المفالالوق الاالالام لمواالالالة
  ةارال الع قراراه اممم المتندال.

تاييالالر تسالالمية مالالدير ةالالؤون الواالالالة لالالي امردن الالالع مالالدير  مميالالاه الواالالالة لالالي  .5
امردن يوإلذا يرتس  مساةرال سالتو ين ي سر مةاري  الت وير النلرم والتممي  

 تم يدا إللااو م يماه الاللالين لي امردن .

التوقيالال   ي سالنسالالسة إلن الالاو قلالالية الاللالالالين ي  اصالالة ساالالدمردنيالالةالناومالالة ا دور .6
ان ممال  الاللالالين المقيمالين  مالع ارق الالذم ا تسالر   مع اتفالا  وادم  رسالة ي

 ت . سراالياتامردن سنام المام  ولن يااد لتن  ونقا سين ا وسين 

يالالا السالالرامك اممريايالالة /اإلسالالرااليمية التالالي تالالد و الالالع  لاالالاو م يمالالاه الاللالالالين ن اال .7
 ودمل م لي سمدان الةتاه .

االالالالا الم   الالالالاه الناليالالالالة ال اصالالالالة سالالالالالاللالين الفمسالالالال ينيين تنالالالالدري لالالالالي   الالالالار  .8
ةرو  اتفاقاه تالسالمت سايدا  الن قالراراه اممالم المتنالدال ذاه الصالمة سقلاليت م 

. 
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تنفيذ   ة الواالة التي تست د  تسميم االة  دمات ا الع السم ة الندي   ن  .9
 1.137780 تسالالت د   سالالقا  نالال    يالالرال ي اسالاليةالفمسالال ينية يوإلالالي   الالوال سي

ولالالالالالت لالالالالالي اللالالالالالفة الارسيالالالالالة ي سنسالالالالالسة  796088ولالالالالالت لالالالالالي ق الالالالالاا غالالالالالزال ي و 
ولت لي  4.881856المسلمين السالغ  ددإلم  ملموا الاللالين% من 42.5
 .   2011سداية 

امونالروا تقالدم تلرسالة تال ولواسالهت والتاالالايش السالممي وتقسالا اآل الر واإلقالالرار  .10
لالالالالم تلالالالالد لالالالالي  -سالمقاسالالالالا-ا  الرؤيالالالالة اإلسالالالالرااليمية ي لان الالالالا سنقوقالالالال  لالالالالمن سالالالالي

مااييرإلالالالا مالالالا يمان الالالا مالالالن ت المااممالالالة سالم الالالات ي ست صالالاليص ديالالالام إلنيالالالاو ذاالالالرى 
تال ولواسالاله الفمسالال ينيت  مالالع امتالالداد تالالواريك الناسالالة والناسالالة . لالسرنالالامك الالالذم 

قالالالراراي قدمتالالال  الواالالالالة ي ينمالالالا لالالالي سا نالالال  ت سياالالالاي وتقالالالسالي لممنتالالالا اإلسالالالرااليمي وا  
سنقوق ي ني  قامه ستلمين ما يسمع تلرسة تال ولواسهت لالي ساليا  سرنالامك 
نقالالالو  اإلنسالالالاني سا تسارإلالالالا مالالالزا م ات الالالذه ذرياالالالة لت ليالالالر الي الالالود مالالالن دلمانيالالالا 

سالالالتاود  انيالالالة لت ليالالالا  - مالالالع امغمالالال -ودوروسالالالا  لالالالع لمسالالال ين ي لاالالالن امونالالالروا 
لالالالالين والقالالالوى تامالالاليم المنرقالالالة لالالالي مدارسالالال ا  ةالالالية مالالالن ردود لاالالالا ملتمالالال  الال

 والمؤسساه الو نية الفمس ينية . 
تنيم امونروا زياراه ل مسة مدارس ا  لالع ال الاري ي س اصالة دلمانيالا والوويالاه  .11

قامة ماساراه ةالساسية  السيالة م تم الة مالن الاللالالين الفمسال ينيين  المتندال ي وا 
ر ومالالن اإلسالالرااليميين ي وتالالدري  مفالالاإليم التاالالايش والتسالالامح وقسالالوا اآل الالر واإلقالالرا

سنقوق  ي  لع لان  تنييم ما يسمع سالتالم يماه الصيفيةت سذرياة الترليال   الن 
ام فالالالاا لالالالي ق الالالاا غالالالزال    لالالالي نالالالين دن امونالالالروا  فلالالاله  الالالدد المتا الالالالدين 

%ي امالا  فلاله 20المؤقتين الذين يقدمون ال دماه لمنة ه الواالة سنوالي 
دلالال   120 الالدد المسالالتفيدين مالالن المسالالا داه الاذااليالالة ي لالالي ق الالاا غالالزال   لالالع 
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ي وقالالالرره وقالالال  المسالالالا داه الماليالالالة ل الالالال   2011مسالالالتفيد منالالالذ سدايالالالة تمالالالوز 
 ةياا .  100مدار  الواالة لي الق اا السالاة 

 راال  لمنالا    مميات الا ال مال   - الا السنواه المالية–وز ه امونروا  .12
اامردن وسورية ولسنان واللفة الارسية وق اا غزالا ي ساد نذ  اسم لمس ين 

 واستسدال ا ساللفة الارسية وق اا غزال ي  لع لان   سرااليا.من ا ي 

امونالالالروا تقالالالوم منالالالذ لتالالالرال سالالال لراواه مةالالالسوإلة ي لتلفيالالال  ينالالالاسي   قالالالالة الاالالالودال  .13
وقسالالالوا النالالال  اإلسالالالرااليمي لالالالي امرالالالالي المنتمالالالة والت مالالالي  الالالن م الالالال  الاالالالودال 

 والتنرير.

ا ددسالاله 1950لمنالالذ السدايالالة اي  194سياســة الواليــات المتحــدة تجــا  ةــرار  .14
الوويالالالالاه المتنالالالالدال ي وسانتيالالالالام ي  مالالالالع تقالالالالديم القالالالالراراه المتامقالالالالة سالالالالاونروا  لالالالالع 
اللمايالالة الاامالالة ود م الالاي سمالالا لي الالا الفقالالرال الم مالالة لالالداي والتالالي تايالالد ت ايالالد قالالرار 

 لالع يومنالا  – 1993ي  و دن الا منالذ ديسالمسر  194اممم المتندال امصمي رقم 
ت الالالاس  الموقالالال  اممرياالالالي  لالالالي لالالالوو 194ترالاالالاله  الالالن د الالالم القالالالرار  –إلالالالذا 

 اإلسرااليمي . 

االالا إلالالذم المؤةالالراه تةالالير  لالالع م الالا ر لديالالة تلالالا   لالالع سمسالالمة مالالن اإللالالراواه 
المتساالالة مالالن لالالمن ا سياسالالة التقميصالالاه المتساالالة لي الالا تلالالام تقالالديم ا  الالدماه لاللالالالين ي 
والامالالا اللالالارم مالالن قسالالا الايالالان الصالال يوني ودمرياالالا ودوا  ديالالدال إلن الالا وتصالالفية قلالالية 

 ين سدواي من تقميص ال دماه وصووي  لع  ن اال ا وتايير م ماه امونروا.الاللال
إلنا  مؤةراه   يرال لداي ي تتام  سدور امردن ي قسوا نالا الالو ن السالديا . وإلالذا 
إلالالالو دورم ووييفتالالال  التاري يالالالة لالالالي  دمالالالة اوسالالالتامار واومسرياليالالالة والصالالال يونية ... إلالالالا 

الخلـيل  العـراق ولبنـان وسـوريا إإ دول    ـل ستصـبحساليتار  ال يالار امردنالي و  و
 وطنًا بدياًل ؟ 
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دن الالا لالالم تايالالر  16/6/2011رغالالم االالا مالالا تقالالدم ي داالالده امونالالروا لالالي سيالالان ستالالاريك 
 302اسالالم ا   القالالاي وإلالالو سالالا  امالالا لالالاو لالالي قالالرار اللمايالالة الاامالالة لألمالالم المتنالالدال رقالالم 

الفمسال ينيين لالي  ي تواالة اممم المتنالدال إلغا الة وتةالايا الاللالالين 1949اراساايا لاام 
الةالالر  امدنالالعتي ولالالي إلالالذا اللانالال  درى دن تاييالالر اوسالالم مالالرتس  ستاييالالر امإلالالدا  التالالي 

ي وإلالالو  لالالراو متوقالال  لالالي يالالا االالا إلالالذم  1949تنالالدده لمواالالالة لالالي قالالرار ت سيسالال ا  الالام 
الترالاالاه  مالالع الصالالايدين الارسالالي والفمسالال يني ي لاالالن ولالالو   واستنالالا ودإلالالدالنا الو نيالالة 

واصمة نلال  الو ني الالديمقرا ي ي افيالا سالالرد  مالع دم قالراراه واصرار ةاسنا  مع م
 لارال سالقلية الو نية.

كل ما تكدم يستدىي من اللجان الشعبية ، مثيدًا مـن التواصـل فيمـا بينهـا ، فـي 
الض ة وةطات غثة والمنافي ، ىبر برامل ورؤى محـددة بـالتوافق مـع كافـة األطيـاف 

 لســطينيين ، بمــا يضــمن ت عيــل دور  ــا  اللجــان السياســية وال عاليــات والمثك ــين ال
وانتشار ا في أوساط جما ير المخيمات ، دفاىًا ىن ثوابتنا وأ دافنا الوطنية ىمومـًا 
، وتوضـــيح كـــل مـــا يتعلـــق بت اصـــيل م هـــوم "حـــق العـــودة " ومنطلكاتـــه السياســـية 

رارات والكانونيــة المرتبطــة بحكوةنــا التاريخيــة فــي فلســطين مــن جهــة و المرتبطــة بكــ
 الشرىية الدولية والكانون الدولي من جهة ثانيةإ  

لـالخ يتوجــب أن تتركــث النشــاطات السياسـية للجــان ، ىبــر حملــة شــعبية ، 
يــتم تن يــا ا بصــورة دوريــة ، كــل أربعــة شــهور ىلــى ســبيل المثــال ، وخاصــة 
شــهر أيــار مــن كــل ىــام ، بالتنســيق بــين ةيــادات اللجــان فــي الضــ ة والكطــات 

بما يضمن لها  الحمالت الشعبية أن تتم في مواىيد محددة ، ىبر  والمنافي ،
 ىمل جماىي جما ير  يتناول العناوين المعروفة التالية : 

 الالع يسالتند مقالّد  تالاري ي نال  إلالو وممتمااتال  ديالارم الالع الاالودال لالي ةالاسنا نال  -
 والةالر ية الالدولي القالانون مسالادئ الالع يسالتند امالا والادا الم مقاليني الن  مسادئ

 اإلنسان. لنقو  دوليةال
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  .والةا  امرق وندال   ار لي الاللالين قلية وندال -
 الالع ي الد  وسياسالي قالانوني   الا  إلالو الاالودال الترايالز  مالع دن   الا  -

 واسالتن اق س الاي والتفالري  الاللالالين قلالية تسديالد االا منالاووه  مالع او تالراق
 .ن  الاودال  ن لمدلاا الاللالين ملموا  اقاه

 تونيالدم   الا  إلالو الاالودال   الا وولو  ي  مع دن  الترايز ديلاي ي وسقوال -
 الو نية. والنقو  ال واسه   ار لي يف م ان ينساي

 لالرورال تالولير و مالع الاالودالي نال  ل  الا  الارسالي الساالد الترايالز  مالع دإلميالة -
الارسيالالةي لالالي   الالار النراالالاه والقالالوى الو نيالالة الارسيالالة ي سايالالداي  الالن  النالالالنة
المتماإليالالالالالة لالالالالالي  لالالالالالو  ا  –ودية  اصالالالالالة دنيمالالالالالة ال مالالالالاليك والسالالالالالا –امنيمالالالالالة 

 لمةرو  اممرياية  مع نسا  مصالح الاللالين والقلية.
ولال  نالص قالرار   "امونالروا" الاالو  واالالة  مالع النفالاي الترايالز  مالع لالرورال -

 الص يونية  مع اللريمة داالم ةاإلد من تم م  ت سيس ا من اممم المتندال ي وسما
 الملتمال  قسالا مالن ود القالي سياسالي التالزام مالن تلّسالدم ومالا ةالاسناي سنال  المقترلالة

  .نم ا ولرورال الفمس ينيين الاللالين قلية  م   ن الدولي سمسالوليت 
 النيام يافم ا التي المؤقتة الدولية النماية الفمس ينيين الاللالين سمنح الم السة -

 و امونالروا تفالويق ان نيال  الاالالمي ولالالي مالن دسالوال سايالرإلم لاللالالين الالدولي
 .ذل  النيام يافم ا التي والقانونية ياسيةالس النماية يةما

 النالاا إلالو امالا املنسية المااه قوامي  لي الاودال مص مح  د اا  مع الاما -
 .الناسة واونتفالة مص مني لي

لرورال الاما  مع ت الوير التفالويق الممنالو  مالن اللمايالة الاامالة لألمالم المتنالدال  -
ن الفمسال ينيين وتفايالا نق الم لواالة الاو  لاي يتلمن آلية دولية لنماية الاللالالي

ا مالالالن القالالالرار 11لالالالي الاالالالودال الالالالع و الالالن م الماتالالالر  سالالال  دوليالالالا امالالالا ورد لالالالي الفقالالالرال ا
194. 
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الامالالا  مالالع  نالالالة مولالالوا الاللالالالين الفمسالال ينيين الالالع المفولالالية الاميالالا لاللالالالين  -
سا تسارإلا إليالة دولية مانية نسال  نيام الا الالدا مي الالذم يالنص  مالع تنال  الاالودال 

ين الع دو ان م نتع ولو سالقوالت وذل  و يانالي م مقالا  لاالاو الالدور السياسية لاللال
ال الالدماتي واونسالالاني لمواالالالة والةالالاا االالا المنالالاووه الدوليالالة اللاريالالة لتنويم الالا الالالع 

لنالزا الساالد  -اما يقوا د.نالال  النسالن-واالة اقميمية تمول ا الدوا الارسية امد ا 
  رسية اقميمية.الدولي من قلية الاللالين وتنويم ا الع قلية 

دن تقالالالالالوم السالالالالالم ة الفمسالالالالال ينية سدراسالالالالالة لاالالالالالرال اصالالالالالدار قالالالالالانون الاالالالالالودال الالالالالالذم يتالالالالاليح  -
لمفمسالالال ينيين نالالال  الاالالالودال الالالالع الالالالو ن ولالالال  قالالالراراه الةالالالر ية الدوليالالالة ي ولالالالي إلالالالذا 
السالالاليا  نالالالد و الالالالع دراسالالالة وتقيالالاليم نتالالالاالك مالالالنح اللنسالالالية لاللالالالالين الفمسالالال ينيين لالالالي 

ال وية الو نية من ل ة ي ومف وم نال  الاالودال السمدان الارسية وآ ارإلا اللارال  مع 
 من ل ة  انية .

لالي   الار م.ه.   - الد وال الع تةايا الملان الو نية الفمسال ينية المت صصالة -
لمتصالالالدم ل رونالالالاه الم الالالزومين وال ونالالالةي ممالالالن يوالقالالالون  –والفصالالالاالا الفمسالالال ينية 

لفصالاالا  مع استسداا ن  الاودال سالتاويقي اممر الذم يت م  من إلذم القوى وا
وتنفيالذ  مميالة لالرد انصالاالي ممالال   القيالام س  الداد – سر الملان المةالار  لي الا  –

 نتاليالالالالة درالالالالالي ةالالالالاسنا ومولوداتالالالال  المنقولالالالالة وغيالالالالر المنقولالالالالة ي مالالالال  تقالالالالدير قيمالالالالة 
التالي نالرم من الا  الواا  ومنة ه ةاسنا االزرا ية والصنا ية والتلاريةي وغير ذل ا

مميالار دوورا  200مالا يقالر  مالن ا   لالعتصالا المالية والتالي   اماي  ال ال ة وستين
السنوية المتراامة سدون انتسا  امرق واممال  غير المنقولة  اإلنتالية  لمالي

تنالاله دم يالر  مالن اليالالرو  ي  دو التاالويق التالي لالن ت لال  لمسيالال  دو المسالاومة
االالالة الما يالالاه والنقالالاال  الماديالالة   لالالع اإلنتاليالالة مالالع دن تسالالتند  مميالالة انتسالالا  

 .ةامساسي
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تفايا دور مؤسساه م.ه.  ي التةرياية والتنفيذية ي  سر المةاراة الديمقرا ية  -
 واإلسالمية.النقيقية اللادال لاالة الفصاالا والقوى الو نية 

د وال االة السان ين والم قفين الفمس ينيين والملان الةاسية  لع التفايالر اللالاد لالي  -
 ين زريالال  ي الالالذم د الالا  لالالع ت سيالال  مقتالالر   المفاالالر القالالومي الارسالالي الرانالالا قسالال ن

د رى سالدراسة د رى سالدراسة   يتناوا إلذم القلية اما يتناوا دية قليةيتناوا إلذم القلية اما يتناوا دية قليةت سي  ت مم الناسةت الذم 
الةالالاممةي لمالالن الاليالال  دن الةالالاممةي لمالالن الاليالال  دن   المنتيمالالةي والتتسالال  المسالالتمري والسنالال  الالالدقي ي والنيالالرالالمنتيمالالةي والتتسالال  المسالالتمري والسنالال  الالالدقي ي والنيالالرال

نولر لةساسنا الوساالا الاممية لمت صص لي ال   وال ندسة وغير ذل  من الامالوم نولر لةساسنا الوساالا الاممية لمت صص لي ال   وال ندسة وغير ذل  من الامالوم 
سلالالرورال إلالالذا او تصالالاص ادا الالا لامااتنالالاا لالالي قلالالية الناسالالة التالالي سلالالرورال إلالالذا او تصالالاص ادا الالا لامااتنالالاا لالالي قلالالية الناسالالة التالالي ي وو نةالالار ي وو نةالالار 

 تم  لوإلر ولودنا ومصيرنا منذ ما قسا و د سمفور  لع اليوم .تم  لوإلر ولودنا ومصيرنا منذ ما قسا و د سمفور  لع اليوم .

خالفــًا لمــن رأى بــأن معركــة فلســطين ةــد خالفــًا لمــن رأى بــأن معركــة فلســطين ةــد ولالالي إلالالذا اللانالال  نؤاالالد  مالالع دنالال  ي ولالالي إلالالذا اللانالال  نؤاالالد  مالالع دنالال  ي    -
، فإن فلسطين " لم تسكط فـي أيـام، كمـا ، فإن فلسطين " لم تسكط فـي أيـام، كمـا 19481948حسمت خالل أيام في ربيع ىام حسمت خالل أيام في ربيع ىام 

تسـكط كـل يـوم كسـرة بعـد كسـرة تسـكط كـل يـوم كسـرة بعـد كسـرة   --وماثالـتوماثالـت––شهور، بل إنها كانت شهور، بل إنها كانت   لم تسكط فيلم تسكط في
وحجـرًا بعـد حجـر، منـا صـدور وىـد بل ـور وحتـى إىـالن دولـة إسـرا يل " وحتـى وحجـرًا بعـد حجـر، منـا صـدور وىـد بل ـور وحتـى إىـالن دولـة إسـرا يل " وحتـى 
اللحظة الرا نة ، كمـا يجـب أن نأخـا باالىتبـار أن الغـثوة الصـهيونية ، لـم تكـن اللحظة الرا نة ، كمـا يجـب أن نأخـا باالىتبـار أن الغـثوة الصـهيونية ، لـم تكـن 
ــا اإلســرا يليو ــت غــثوة حضــارية اســتعمل فيه ــدر مــا كان ــا اإلســرا يليوغــثوة ىســكرية ، بك ــت غــثوة حضــارية اســتعمل فيه ــدر مــا كان ن ن غــثوة ىســكرية ، بك

 أسلحة العلم واالةتصاد والسياسية والتنظيم إإإ إلص إأسلحة العلم واالةتصاد والسياسية والتنظيم إإإ إلص إ

اإل الالالالداد اللالالالالدم لولالالالال  الدراسالالالالاه المولالالالالو ية الامميالالالالة التالالالالي تتنالالالالاوا امولالالالالاا  -
السياسالالالالالالالية واولتما يالالالالالالالة واوقتصالالالالالالالادية وال قاليالالالالالالالة والتاميميالالالالالالالة والقانونيالالالالالالالة لاللالالالالالالالالين 

 .الةتاهو  الو ن الفمس ينيين لي

اصالالالالدار قيالالالالام السالالالم ة الفمسالالال ينية س لاالالالرال تسالالالادر الملالالالان الةالالالاسية  لالالالالع مناقةالالالة دن -
لع الو ن ول  قراراه الةر ية  الذم يتيح لمفمس ينيين ن  الاودال  تقانون الاودالت

لالالع دراسالالة وتقيالاليم نتالالاالك مالالنح اللنسالالية لاللالالالين  د الالو دالدوليالالة ي ولالالي إلالالذا السالاليا  
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ي  الفمسالال ينيين لالالي السمالالدان الارسيالالة وآ ارإلالالا اللالالارال  مالالع ال ويالالة الو نيالالة مالالن ل الالة
 مف وم ن  الاودال من ل ة  انية . مع و 

مجـرد الحـق فـي ىـالم اليـوم ال يك ـي، " مجـرد الحـق فـي ىـالم اليـوم ال يك ـي، " نقالوا سصالرانة  ن  في ضوء كل ما تكـدم ،
إاا لم تدىمه ةوة أو يسند  سلطان"، ومن أنوات الكوة " ةوة العكل الا  يسـيطر ىلـى إاا لم تدىمه ةوة أو يسند  سلطان"، ومن أنوات الكوة " ةوة العكل الا  يسـيطر ىلـى 
ن فيــه وحولــه اخيــرة ىلميــة وفنيــ ن فيــه وحولــه اخيــرة ىلميــة وفنيــموضــوىه بــالنظر الــدا ب والجــد المســتمر ، ويكــو  ة ة موضــوىه بــالنظر الــدا ب والجــد المســتمر ، ويكــو 

  وفكرية تغدو سندًا ةويًا للعمل الراشد النافا "إوفكرية تغدو سندًا ةويًا للعمل الراشد النافا "إ
نمالا  نمالا  ن الصراا سيننا وسين الص يونية لي  صرا اي سين دديان دو دلنالا  دو  قاالالدي وا   ن الصراا سيننا وسين الص يونية لي  صرا اي سين دديان دو دلنالا  دو  قاالالدي وا 
إلالالو صالالراا  رسالالي /  سالالرااليمي سالدرلالالة امولالالع ي لاالالن انصالالياا امنيمالالة الارسيالالة لةالالرو  إلالالو صالالراا  رسالالي /  سالالرااليمي سالدرلالالة امولالالع ي لاالالن انصالالياا امنيمالالة الارسيالالة لةالالرو  

ة وتفاا الالالا  لالالالع لانالالال  ة وتفاا الالالا  لالالالع لانالالال  الاالالالدو اإلمسريالالالالي الصالالال يوني ددى  لالالالع ترالالالال  الملتماالالالاه الارسيالالالالاالالالدو اإلمسريالالالالي الصالالال يوني ددى  لالالالع ترالالالال  الملتماالالالاه الارسيالالال
لالا  النراالاه التنرريالة الارسيالة سةالاا  الام ي اممالر الالذم  الزز مراامالة  وامالا القالالوال لالا  النراالاه التنرريالة الارسيالة سةالاا  الام ي اممالر الالذم  الزز مراامالة  وامالا القالالوال 
والصالالم  والادوانيالالة لالالي دولالالة الاالالدو الصالال يوني ي مالالا يانالالي دن اسالالتمرار تسايالالة وت مالال  والصالالم  والادوانيالالة لالالي دولالالة الاالالدو الصالال يوني ي مالالا يانالالي دن اسالالتمرار تسايالالة وت مالال  
واسالالالتسداد النيالالالام الارسالالالي الرسالالالمي و لالالالو   لةالالالرو  التنالالالال  اإلمسريالالالالي الصالالال يوني ي واسالالالتسداد النيالالالام الارسالالالي الرسالالالمي و لالالالو   لةالالالرو  التنالالالال  اإلمسريالالالالي الصالالال يوني ي 

سي اموا لي إلذم الماادلة التي استمره منذ دا الر مالن درساالين  امالاي سي اموا لي إلذم الماادلة التي استمره منذ دا الر مالن درساالين  امالاي يةاا السس  الرالييةاا السس  الرالي
لالالالي يالالالا اونفتالالالا  السالالالاداتي واتفالالالا  اامالالال  ديفيالالالدي  الالالم لالالالي يالالالا تلالالال م سةالالالا ة التسايالالالة لالالالي يالالالا اونفتالالالا  السالالالاداتي واتفالالالا  اامالالال  ديفيالالالدي  الالالم لالالالي يالالالا تلالالال م سةالالالا ة التسايالالالة 
واوسالالالتسداد وال لالالالوا لالالالدى نيالالالام نسالالالني مسالالالار  الالالالذم اسالالالق ت  اونتفالالالالة الةالالالاسية لالالالي واوسالالالتسداد وال لالالالوا لالالالدى نيالالالام نسالالالني مسالالالار  الالالالذم اسالالالق ت  اونتفالالالالة الةالالالاسية لالالالي 

لالي  لالالي تالون  ومصالالر لالي  لالالي تالون  ومصالالر مةالال د  رسالي لديالالد ي ديمقرا الي وتنالالررم مةالال د  رسالي لديالالد ي ديمقرا الي وتنالالررم     مصالر مؤذنالالة سالتتالامصالر مؤذنالالة سالتتالا
ونسال  سالا لالالي االا درلالاو الالالو ن الارسالي ي سمالالا ساليولر اوماانالاه القالالادرال  مالع ملاس الالة ونسال  سالا لالالي االا درلالاو الالالو ن الارسالي ي سمالالا ساليولر اوماانالاه القالالادرال  مالع ملاس الالة 
الاالدو الصالال يوني واسالالتاادال الالالرو  القوميالالة ال وريالالة لالالي الصالالراا مالال  إلالالذا الاالالدو ي ان القالالاي الاالدو الصالال يوني واسالالتاادال الالالرو  القوميالالة ال وريالالة لالالي الصالالراا مالال  إلالالذا الاالالدو ي ان القالالاي 

ي ي  ينية س ن ةاوسنا الارسيالة  مومالاي  ينية س ن ةاوسنا الارسيالة  مومالاي من اقتناا اا د را  النراة التنررية الارسية والفمسمن اقتناا اا د را  النراة التنررية الارسية والفمس
سنا الفمسالالالالال يني  صوصالالالالالاي ي لالالالالالن ينقالالالالال  اونتصالالالالالار وينسالالالالالم الصالالالالالراا مالالالالال  الاالالالالالدو سنا الفمسالالالالال يني  صوصالالالالالاي ي لالالالالالن ينقالالالالال  اونتصالالالالالار وينسالالالالالم الصالالالالالراا مالالالالال  الاالالالالالدو وةالالالالالاوةالالالالالا

الصالال يوني  و  سالالر نراالالة تنرريالالة لمسالال ينية  وريالالة ممتنمالالة  لالالوياي لالالي قمالال  النراالالة الصالال يوني  و  سالالر نراالالة تنرريالالة لمسالال ينية  وريالالة ممتنمالالة  لالالوياي لالالي قمالال  النراالالة 
التنرريالالالالة ال وريالالالالة الديمقرا يالالالالة الارسيالالالالة ي دون دن يانالالالالي ذلالالالال  تالالالال ليالي دو تقا سالالالالاي  الالالالن التنرريالالالالة ال وريالالالالة الديمقرا يالالالالة الارسيالالالالة ي دون دن يانالالالالي ذلالالالال  تالالالال ليالي دو تقا سالالالالاي  الالالالن 

ي واسالالتمرار الامالالا ي واسالالتمرار الامالالا ي االالا اليالالرو ي االالا اليالالرو ديمقرا ي الفمسالال يني لالالديمقرا ي الفمسالال يني لالالاسالالتمرار النلالالاا التنالالررم الالالاسالالتمرار النلالالاا التنالالررم الالال
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ونلاي امولاا ال ورية الارسيةي  اصالة لالي منالاس اونتفالالاه الارسيالة التالي اسالق ه ونلاي امولاا ال ورية الارسيةي  اصالة لالي منالاس اونتفالالاه الارسيالة التالي اسالق ه 
ساق نيم اوستسداد التاساة والنميفة لالمسريالية ودولة اسرااليا والسقية  مع اللدوا من ساق نيم اوستسداد التاساة والنميفة لالمسريالية ودولة اسرااليا والسقية  مع اللدوا من 

ةال د  رسالي ةال د  رسالي  الا امتداد وانتةار اونتفالة لي اا السمدان الارسيالةي مؤذنالة سمرنمالة دو م الا امتداد وانتةار اونتفالة لي اا السمدان الارسيالةي مؤذنالة سمرنمالة دو م
تنالالالالررم ديمقرا الالالالي لديالالالالد تتنقالالالال  ليالالالال  الديمقرا يالالالالة والتادديالالالالة وسالالالالم ة القالالالالانون والتنميالالالالة تنالالالالررم ديمقرا الالالالي لديالالالالد تتنقالالالال  ليالالالال  الديمقرا يالالالالة والتادديالالالالة وسالالالالم ة القالالالالانون والتنميالالالالة 
المسالالتقمة الماتمالالدال  مالالع الالالذاه والت الالور اولتمالالا ي والسياسالالي سايالالداي  الالن االالا ميالالاإلر المسالالتقمة الماتمالالدال  مالالع الالالذاه والت الالور اولتمالالا ي والسياسالالي سايالالداي  الالن االالا ميالالاإلر 
ودةالالااا ال لالالوا والتسايالالة ي سمالالا سالاليؤدم نتمالالاي  لالالع سدايالالة الن ايالالة واونتصالالار  مالالع دولالالة ودةالالااا ال لالالوا والتسايالالة ي سمالالا سالاليؤدم نتمالالاي  لالالع سدايالالة الن ايالالة واونتصالالار  مالالع دولالالة 

ت الالا واقامالالة دولالالة لمسالال ين الديمقرا يالالة لالالي ا الالار الملتمالال  الارسالالي ت الالا واقامالالة دولالالة لمسالال ين الديمقرا يالالة لالالي ا الالار الملتمالال  الارسالالي الاالالدو الصالال يوني وازالالاالالدو الصالال يوني وازال
  الديمقرا ي الموند    .الديمقرا ي الموند    .

مةالالا ا النريالالة والاالالودال التالالي دلالالاوإلا ةالال داو ةالالاسنا ومنالالالمي  مالالن دسنالالاو الفقالالراو   ن
والاادنيني سم ا ما دلاوإلا ة داو ةاوسنا الارسية ي  اصة لالي اونتفالالة الراإلنالة لالن 

ايده  دوانية الدولة الصال يونية ونميف الا اإلمسريالالي ي وم مالا تن فت ولن تتوق  م ما تز 
تزايالالالالالده الم   الالالالالاه والمنالالالالالاووه اومسرياليالالالالالة الصالالالالال يونية التالالالالالي تتالالالالالوإلم ان الالالالالاو القلالالالالالية 
الفمس ينية وتو ين الاللالين الفمس ينيين وة   إلويتنا الو نية دو وق  نلاا ةاسنا 

صالارى ي مرتس الة ستاييالر اسالم الو ني التنررم يوإلي لن تن فت سالت ايد سسالس  مسال لة 
سالالداا السالالتار  مي الالا ي  ولالالي االالا امنالالواا واليالالرو  و  واالالالة الاالالو  دو نم الالا ن االيالالاي وا 
 يار دمامنا سالوى اسالتمرار النلالاا الالو ني التنالررم المقالاوم والالديمقرا ي نتالع تنقيال  

لفمسال ين ليساله ي وديالة ... ولالن  دإلدا  ةاسنا لالي النريالة وتقريالر المصالير والاالودال ...
ن  و و ناي نراي مستقاليي لي ملتمال   رسالي نالر وديمقرا الي مونالد... واالا ذلال  ينالتم تا

الن الالوق سالمةالالروا الالالو ني ال الالورم مالالن اسوتالال  وإلسو الال ي  وسالالدون ذلالال  الن الالوق سالاليسقع 
 ال يار المنتوم إلو ال يار سين الناسة واوستسالم .

ـــرا نســـأل ؟ ين  مالالالع ناسالالالة لمسالالال   امالالالاي درساالالالة وسالالالتون إلالالالا ناتفالالالي ساالالالد مالالالرور  أخي
نالال  و سالالد مالالن اإلنسالالا  ددم  سالم رلانالالاه الةالالاميةي واغتصالالا  الالالو ن ولقالالدان السالاليادالي

استن اق نرااه التنرر الو ني وما تنتال  من  والقومية الاالي سالمسؤولية الو نية
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والالالالديمقرا ي لالالالي لمسالالال ين والالالالو ن الارسالالاليي لتفايالالالا نلالالالال ا لم الالالروي مالالالن إلالالالذا الواقالالال  
التي  -مر مماندوإلو –ادية لممؤسساه وام ر الاممية المقوماه المالم زومي ولتولير 

تنسالالالرم لمالالالدلاا  الالالن نقالالالو  الاللالالالالين والةالالالا  الفمسالالال يني اسالالالتنادا  لالالالع النالالال  التالالالاري ي 
والسيادال القانونية من ل ة والنقو  المةرو ة التي نصه  مي ا مقرراه اممم المتندال 

سال  سالالالرغم ا الد وام الرىي تم يالدا لمتوصالا  لالع نمالالوا  مميالة تاالزز إلالذم القو دمالن ل الة 
 .من اا  واما الترال  الدولي والارسي الرسمي لي إلذم المرنمة

 
 األفكار المكترحة: من وفي  اا السياق، نكدم فيما يلي ىدداً 

تفايالالالالالالالالالا دور مؤسسالالالالالالالالالاه م.ه. ي التةالالالالالالالالالرياية والتنفيذيالالالالالالالالالةي  سالالالالالالالالالر المةالالالالالالالالالاراة  أوال :
واإلسالالالالميةي ولالالالي  الديمقرا يالالالة النقيقيالالالة اللالالالادال لاالالالالة الفصالالالاالا والقالالالوى الو نيالالالة

ي لاالي تسالتايد المنيمالة دورإلالا مقدمت ا القوى الراللة و ترا  م.ه.  س سالرااليا
ارمز وإلوية لةاسناي وذل   مع قا دال ان تيا المرتس  سالرؤية القوميةي الو ني 

م.ه.  المرلاية الو نية والمم الا الةالر ي الونيالد لةالاسناي الماسالر  الن قلالايام 
لالالالالين سولالالالال   الالالالاصي ساالالالق النيالالالالر  الالالالن ولالالالالودإلم الو نيالالالة  مومالالالالا وقلالالالالايا الال

القالالانوني دو اللارالالالي لالالي إلالالذا السمالالد الارسالالي دو املنسالاليي وساالالق النيالالر  الالن ديالالة 
ي ذلالالال  ون  1948دولالالاا قانونيالالالة دو سياسالالالية تةالالامه ساالالالد الناسالالالة امولالالع  الالالام 

قلالالية الاللالالالين الفمسالال ينيين ليسالاله قلالالية دلالالراد ياسالالر االالا مالالن م  الالن رؤيتالال  دو 
ي ديلالالالاي وسالدرلالالالة امولالالالع قلالالالية ياسالالالر  ن الالالا الاللالالالالين موقفالالال  ال الالالاص سالالالا إلالالال

نفسالال م ااتمالالة ملتمايالالة وسياسالاليةي  سالالر تلماالالات م ومالالؤتمرات م الةالالاسية وللالالان م د
الو نية المنت سة سصورال ديمقرا ية تلمن مةاراة الاللالين لي الو ن والةتاه 
لالالي االالا مالالا يتامالال  سقلالاليت م وسمالالا يؤاالالد سةالالاا داالالالم ولاالالاا  مالالع دورإلالالمي اانصالالر 

ساسالالالي مممالالالو ي ولالالالي  س يالالالة صالالالفة رمزيالالالة د الالالرىي وذلالالال  ت سيتالالالا دا الالار سياسالالالي و و 
لقا دال يدرا ا الادو اإلسرااليمي والقالوى اإلمسرياليالة المسالاندال لال ي الوويالاه المتنالدال 
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لــيس  نــاخ أيــة إمكانيــة وتــتلخه  ــا  الكاىــدة فــي انــه ودوروسالالا قسالالا غيالالرإلم ي 
ت مع العدو اإلسرا يلي، لحل ىادل ومتواثن لكضية الالج ين بدون حسم الصرا

بما يـؤد  إلـى ةيـام الدولـة العربيـة الديمكراطيـة العلمانيـة ىلـى أرض فلسـطين 
 ىلى أنكاض دولة العدو الصهيونيإ

اإل الالداد اللالالدم لولالال  الدراسالالاه المولالالو ية الامميالالة التالالي تتنالالاوا امولالالاا  ثانيــا :
انونيالالالالالالة لاللالالالالالالالين السياسالالالالالالية واولتما يالالالالالالة واوقتصالالالالالالادية وال قاليالالالالالالة والتاميميالالالالالالة والق

الفمسالالالال ينيين لالالالالي الةالالالالتاهي لالالالالي لالالالالوو مالالالالوقا م وارتسالالالالا  م سالالالالالواق  اوقتصالالالالادم 
اولتمالالا ي الالالذم يقيمالالون ليالال ي ساالالا متايراتالال  و صوصالاليات  المتساينالالة ولالال  دنمالالا  
الت ور اولتما ي وال ار ة ال سقية لي السمدان الارسية سصورال  اصالةي ومارلالة 

دور الاللالين ولااليت م السياسالية ارتسا الا  مدى ت  ير واناااساه إلذا الواق   مع
سالقلايا القومية  موماي وسال وية الو نية الفمس ينية ون  الاودال سةاا  اصي 
دون القفالز  الالن دإلميالة مةالالارات م لالي النةالالا  السياسالي والم مسالالي الالديمقرا ي لالالي 

لي الالالالاي ت ايالالالالدا  السياسالالالاليةملتماالالالالاه الةالالالالتاه الارسيالالالالة  سالالالالر امنالالالالزا  والتلماالالالالاه 
ت م السياسالالالالالية مالالالالالن نانيالالالالالة والنلالالالالالاا الالالالالالديمقرا ي مالالالالالن الالالالالالا تنسالالالالالين ل صوصالالالالالي

وسمالالا يالالولر  ماانيالالة ي دولالالا  م اوقتصالالادية واولتما يالالة وغيرإلالالا مالالن نانيالالة  انيالالة
التناق م لالي التنييمالاه وام الر النقاسيالة والتلماالاه الديمقرا يالة لعسال ام سالدورإلم 

يميالالالالة والارسيالالالالة قملالالالالي موال الالالالة الم   الالالالاه اممريايالالالالة الصالالالال يونية وتفرياات الالالالا اإل
الرسالالمية ال ادلالالة  لالالع تصالالفية قلالالية الاللالالالين  سالالر تالالو ين م لالالي الةالالتاه تنالاله 

ن دالالالالكي  اصالالالة و … غ الالالاو ا الالالادال تالالال إليم م ورلالالال  مسالالالتوى مايةالالالت م وتاويلالالال م 
المالالالالد ا اوقتصالالالالادم االالالالان ومالالالالا يالالالالزاا سم اسالالالالة الذرياالالالالة دو الةالالالالاا الراليسالالالالي ل الالالالذم 

ع اليالالومي ولالالي إلالالذا السالاليا   الالالن  ن الالا ساالالد الناسالالة  لالالن سالالدد اإلدالم   الالاه منالالذ 
قميمالالاليي يةالالالير د.منمالالالد  الالالالد امز الالالر  لالالالع ت ان المالالالد ا اوقتصالالالادم لمتاالالالاون اإل

وغيالالالرم مالالالن المالالالدا اي وستالصالالالاا قلالالالالية الاللالالالالين الفمسالالال ينييني لالالالم ياالالالن يومالالالالا 
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يا غرسيالالالالا  سالالالالرااليمنتالالالالالا  ية سنتالالالالة ي سالالالا االالالالان منالالالالذ وودال القلالالاليةي  سالالالالرااليمصالالالنا ة 
ي ومالالالالن إلالالالالذم 1و الالالالالدور اممرياالالالالي ماانالالالالة متميالالالالزالتمةالالالالتراا ولالالالالي إلالالالالذم الزاويالالالالة يتسالالالالو 

المةالالرو اه  ت  الالة تلالالوري مالالا  لالاليت لنالالا مةالالامة الاللالالالين المقدمالالة  لالالع وزيالالر 
ي ومةالالالالالروا النالالالالالا الالالالالالوارد لالالالالالي المالالالالالذارال  1999سريالالالالالا  ال ارليالالالالالة اممرياالالالالالي لالالالالالي 

ي  1949لالالالالالي لالالالالالوزان لالالالالالي دغسالالالالال    ت سالالالالالراالياتاممريايالالالالالة  لالالالالالع الالالالالالدوا الارسيالالالالالة و
ي ومةالالروا تلونسالالتونت سالالين  1949 ت لالالي ديسالالمسر ومةالالروا سا الالة تلالالوردن االالال

ي ومةالالالالالالالالالروا  1955وسيالالالالالالالالالان تدو ت لالالالالالالالالالي دغسالالالالالالالالال    1955و  1953 الالالالالالالالالامي 
يومةالالروا تلوزيالال  لونسالالونت لالالي  1958ودغسالال    1957تديزن الالاورت لالالي ينالالاير 

.  ن اويلاز نوا دم مة من إلذم المةاري ي قالد ياالون مفيالدا لالي 2ت1961اغس   
و لالالي   الالة تلالالوري مالالا  لالاليت  تالم مالالو  اسالالت الص ساالالق الالالدووهي لقالالد تلالالا

 مع دسا   يإلو دمك الاللالين لي إليااا سياسية واقتصادية لي الةر  اموس 
اةالالر   دلالال  ولالالت  200 ت سالالراالياتالامالالا ولالالي  الاالالو ي ولالالذل  يلالال  دن تقسالالا 

دلالالالال  ولالالالالت  500مسالالالالس  لنلالالالالا  إلالالالالذا الم  الالالال ي وسالمقاسالالالالا تقسالالالالا الالالالالدوا الارسيالالالالة 
دلال ا  700االان  1949ياالي لاالدد الاللالالين دنالذا   الام اسا تسار دن التقدير اممر 

مقاسالالا رلالال  القالالدرال اونتاليالالة لالالألرقي وتنميالالة صالالنا اه لديالالدالي وتنسالالين وسالالاالا 
النقالالا ورلالال  القالالدرال اوقتصالالادية لسمالالدان المن قالالةي وقالالد قالالدره التامفالالة اولماليالالة ل الالذا 

 %50مميالالالالون دووري تسالالالالاإلم الوويالالالالاه المتنالالالالدال سالالالال ا ر مالالالالن  250المةالالالالروا سننالالالالو 
. وسالنسالالسة لمةالالروا سا الالة تاالالال ت لقالالد ترلاالاله تقريالالرين  لالالع للنالالة التوليالال  3من الالات

ا ي راالالالز االإلمالالالا  مالالالع 1949/ديسالالالمسر/28و  1949/نالالالولمسر/6الدوليالالالة استالالالاريك 

                                                 
-ما د السنو  والدراساه الارسية-الترتيساه اوقميمية لتسوية قلية الاللالين الفمس ينيين–د.منمد  الد امز ر  1

 .428ص-1998-القاإلرال
 .431ص-المصدر الساس  2
 .432ص–مصدر الساس  ال 3
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امساالالالالاد اوقتصالالالالادية اوقميميالالالالة التالالالالي يماالالالالن نالالالالا قلالالالالية الاللالالالالالين لالالالالي ا ارإلالالالالاي 
نستونت لقد است د  . دما مةروا تلو ت مين  ما الاللالين سدا اغا ت م ولرورال

مااللة قلية الاللالين الفمس ينيين اسسيا لمااللة القلالية الفمسال ينية سرمت الاي 
لي است مار ميام ن ر امردن است مارا  ت سرااليات ن  ري  تااون الدوا الارسية و

 سالالر التاالالاون سالالين الالالدوا ذاه الاالقالالة سمالالا يالالؤدم  لالالع تنقيالال  دإلالالدا  … مةالالتراا 
. والماالالالرو  دن االالالالة إلالالالذم المةالالالاري  1ين الفمسالالال ينيينتالت إليالالالا والتالالالو ين لاللالالالال

 واإلا النسيان لي نين  ولم يات  ل الا النلالا   الواا المرنمالة التاري يالة المالالية 
ي نيال  سالرز النالدي   1993نتع توقي  و يقة تا الن المسادئت لي دوسمو ديموا/

 ملالالددا  الالن مةالالاري  تنمالالوات مقترنالالة لقلالالية الاللالالالين الفمسالال ينيين لالالمن آليالالاه
تدوسالالالالالموت وغيرإلالالالالالا سالالالالالالرغم مالالالالالن رلالالالالالق الةالالالالالا  الفمسالالالالال يني وقالالالالالوام الو نيالالالالالة ل الالالالالذم 
المةاري ي وتمسا  الم م  س واست  الو نية ولي مقدمت ا نق  لي الاودال والساليادال 
الااممالالالالالة  مالالالالالع درق و نالالالالال ي سا تسارإلمالالالالالا االاللالالالالالالين وامرقا لالالالالالوإلر الصالالالالالراا 

اري  المقترنالالة مالالا الصالال يوني والقلالالية الفمسالال ينية . ومالالن سالالين إلالالذم المةالال-الارسالالي
ت لالالالي اتاس الالالا الصالالالادر  الالالن Donna Arztنةالالالرت  السان الالالة اممريايالالالة تدونالالالا آرزه 

سانالالالوان تمالالالن ولالالالالين  لالالالع  1997سنيويالالالور ت  الالالام -تملمالالال  الاالقالالالاه ال ارليالالالة
اإلسرااليميت ي وي د  إلذا الاتالا  -موا نين  الفمس ينيون ون اية الصراا الارسي

اممة وقاسمة لمت سي  لنا مةامة الاللالالين اما يقوا د.سميم تمارم تتقديم   ة ة
وإلذا مالا تاتسالرم المؤلفالة المسال لة اللوإلريالة والانصالر اما الر اسالت ارال –الفمس ينيين 

اإلسرااليميي وإلي   ة تسالتند  لالع صالفقة ةالاممة تتنالازا لي الا -لي الصراا الارسي
ام الالالرا  االالالالة . وترتاالالالز الصالالالفقة المقترنالالالة  مالالالع مسالالالدد ا الالالادال تالالالو ين الاللالالالالين 

ااس م الالالالي الالالدوا الملالالاليفة ناليالالالااي ينالالا   ناالالالم السالالم ة الفمسالالال ينيةا ي واسالالتاسم
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ي وذلالالالالال  ولالالالال  السرنالالالالامك الالالالالالذم 1وتالالالالو ين م اسالالالالدوا د الالالالالرى االالالالالارا  واسالالالالاندنالياات
اقترنتالال  المؤلفالالةي لنالالا و يلالالمن نقالالو  الاللالالاليني لانالال  ماالالروق لنالالا مةالالامة 

وسالال  . لالالذا ة لالالي الةالالر  اميالالولالالا م االلالالالين لالالي   الالار الفالالرص السياسالالية النال
  -  2تقتر  المؤلفة ما يمي

منح الفمس ينيين لنسية مزدولةي من قسالا السالم ة الفمسال ينية والالدوا  -1
 المليفة.

ولالالتي واالالذل  لسنالالاني وت الالر   مالالع  الالدال  75000ا ت سالالراالياتاسالالتياا   -2
دوا اوتا استياا  سنسال  قالدرت ا ومالدى لاذسيت الا لاللالاليني ولالي االا 

 نين داالمين ااممين ادم ليسوا مقيمينا امنوااي يصسح الاللالون موا
 لي الدوا المانية .

ن الالالذين تمالاله   الالادال تالالو ين م مسالالا داه وم صصالالاه و يتمقالالع الاللالالال -3
 مالية إل ادال ت إليم م ومسا دت م  مع تت سي ت نيات م.

ت سالالي  صالالندو  تاالالويق تلالالي نالالدود  ةالالراه الماليالالين مالالن الالالدووراه  -4
ا يفالالة لتا يالالة نفقالالاه الم السالالاه اممريايالالة سمةالالاراة سالالاودية واويتيالالة 

 الن االية سالممتمااه المفقودالت .
 - سالر اقترانات الا–سا تصاري واما يرى سن  د.سميم تمالارمي لال ن المؤلفالة 

تتتسنالالع لالالدوو صالال يونيا مالالن نيالال  اللالالوإلر لنالالا مةالالامة الاللالالالين الفمسالال ينيين 
 تا سالالرااليتالمرتاالز دساسالالا  مالع   الالادال التالو ين والتاالالويق مالن ل الالةي ومسالا دال 
 . 3لي ال رو  من موال ة مسالوليات ا التاري ية تلام مةامة الاللالينت

                                                 
 .217ص-39 دد -ملمة الدراساه الفمس ينية- رق اتا  دونا آرزه–سميم تمارم  1
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ال ادلالالة  لالالع ةالال    -وغيرإلالالا الا يالالر– ن االالا مالالا استارلالالنام مالالن مةالالاري  
لاالالالالاو نالالالال  الاالالالالودال تنالالالاله سالالالالتار التالالالالو يني لالالالالم تاالالالالن سالالالالوى  القلالالالالية الو نيالالالالة وا 
منالالالالاووه اسالالالالت دله ومالالالالا زالالالالاله تاالالالالري  الولالالالالود الصالالالال يوني نمايالالالالة لممصالالالالالح 

مالية الارسيالالة لالالي سالدنالالاي وإلالالي منالالاووه لالالم تصالالمد دمالالام الالالرلق الةالالاسي الردسالال
المالالاليةي   امالالاي  ا62الالالالاالفمسالال يني والارسالالي المقالالاوم لاالالا إلالالذم المةالالاري   الالواا 

ولاالالن نالالالة ال سالالو  السياسالالي الالالراإلن التالالي دصالالاسه النيالالام الفمسالال يني والارسالالي 
اليمية لالالالالي نيالالالالام الرسالالالالميي وتامالالالال  تسايتالالالال  وارت انالالالال  لمةالالالالرو  اممريايالالالالة /اإلسالالالالرا

الاولمالالة الالالراإلني سالاليدل  ننالالو المزيالالد مالالن ال سالالو  والترالالال  السياسالاليي وإلالالو دمالالر 
يستول  المسادرال  لع تةايا   ار سياسي لاللالين الفمس ينييني من امنزا  
والفصاالا الو نية واإلسالمية والة صياه والفاالياه الو نيةي ا  ار راليسالي 

  . ينية من د ر ومؤسساه منيمة التنرير الفمس
دد الالالو االالالالة القالالالوى الو نيالالالة الفمسالالال ينية والارسيالالالة والصالالالديقة مالالالن م تمالالال  دوا  ثالثـــا:

الدوليالالالةت -الاالالالالم الالالالع النالالالوار اللالالالدم ال الالالاد  الالالالع ت سالالالي  تاللمايالالالة الارسيالالالة 
لمالالالدلاا  الالالن نقالالالو  الاللالالالالين الفمسالالال ينيين والامالالالا  مالالالع تنقيالالال  دإلالالالدال م لالالالي 

والمسالالالالمح نسالالالال  قالالالالراراه  الاالالالالودال ساالالالالا وسالالالالاالا النلالالالالاا السياسالالالالي واللمالالالالاإليرم
ولالالالع  سالالر   الالالادال الةالالر ية الدوليالالةي ولالالالي إلالالذا السالاليا  نقتالالالر  السالالدو سالالال  وال ام

الالالرو  إلنيالالالاو وتفايالالالا تمالالؤتمر المةالالالرلين  مالالالع ةالالؤون الاللالالالالين الفمسالالال ينيينت 
يوذلالالال   1946سقرارإلالالالا رقالالالم  31/3/1964الالالالذم دقرتالالال  اللاماالالالة الارسيالالالة لالالالي 

ميالاي ولالي إلالذا اللانال ي لال نني دتولال  اسداية ننو    او إلذا المالؤتمر ساالدا  ال
 لالع االالالة الفصالالاالا وامنالالزا  والقالالوى الفمسالال ينية الراللالالة لالتفالالا  الاالالار ي لالالي 
 –اوسالالالمو ولمالالالا يسالالالمع ت مالالالؤتمر لينيالالال  تي ود الس الالالا سلالالالرورال مرالاالالالة دورإلالالالا 

الذم االان ومالا زاا قاصالراي  مالع الةالااراه الاامالة  -سصورال نقدية ذاتية صارمة
 سويالالالالالالة غيالالالالالالر الفاالالالالالالة والسايالالالالالالدال  الالالالالالن ماايةالالالالالالة الاللالالالالالالت دو تةالالالالالايا الملالالالالالالان الن
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الفمس يني ساا آمال  وآوم  وماانات ي سني  تاون إلذم المرالاة مد الي لدياي 
لي تنديد دول  النةا  الاممي الفااا نوا ن  الاللالالين لالي الاالودالي والسالسا 

ل الالذم واآلليالالاه السياسالالية والافانيةواولتما يالالة واوقتصالالادية وال قاليالالة الم موسالالة 
القلية التي تةاا لوإلر الصراا م  الادو اإلسالرااليميي وإلالذا يت مال  ان الرا  
إلذم الفصاالا وامنزا  لي االة الل ود الرامية لتنقي  إلد  الاودالي ون لالي 

 سالالر الامالالا والنةالالا  اللماالالي لالالي إلالالذم –م الالا إلالالذا اون الالرا ي سالاليتمان اللميالال  
ا الصالالالال يوني مالالالالن اإلسالالالال ام لالالالالي تالالالالولير مقومالالالالاه التصالالالالدم لممةالالالالرو  -القلالالالالية

اإلمسريالالالالالي وددواتالالالال  لالالالالي المن قالالالالةي سالالالالواو  مالالالالع صالالالالايد الالالالالردم الاالالالالام الةالالالالالاسي 
الفمسالالالالال يني والارسالالالالالي دو  مالالالالالع صالالالالالايد القالالالالالوى السياسالالالالالية والمؤسسالالالالالاه المدنيالالالالالة 
الصالالالالديقة لالالالالي دوروسالالالالا وسمالالالالدان الاالالالالالمي ا  الالالالواه تاالالالالزز دور القالالالالوى والفصالالالالاالا 

ين لالالي الالالو ن الفمسالال ينية لالالي دوسالالا  لمالالاإلير ةالالاسنا  مومالالاي ولمالالاإلير الاللالالال
والةتاه  صوصايي لد دم ةاا من دةااا ال سو  دو التفالري  دو او تالرا  
والت سي  دو التو يني التي يناوا التنال  الص يوني/ اممريايي  سالر نفالوذم 
المتزايالالالد لالالالالي سمالالالداننا الارسيالالالالةي لالالالالرق تمالالال  امةالالالالااا لالالالالي إلالالالذم المنيالالالالة الارسيالالالالة 

 .الرسمية الم زومة لي تاري نا المااصر
الامالالالا  مالالالع  نالالالالة مولالالالوا الاللالالالالين الفمسالالال ينيين  لالالالع المفولالالالية الاميالالالا  :رابعـــاً 

لاللالين سا تسارإلا إليالة دوليالة مانيالة نسال  نيام الا الالدا مي الالذم يالنص  مالع 
تنالال  الاالالودال السياسالالية لاللالالالين  لالالع دو الالان م نتالالع ولالالو سالالالقوالت وذلالال  و يانالالي 

المنالاووه الدوليالالة  لةالاا االاا  م مقالا  لاالاو الالدور ال الدماتي واإلنسالالاني لمواالالة و 
امالالا يقالالوا -قميميالالة تمول الالا الالالدوا الارسيالالة امالالد ا  اللاريالالة لتنويم الالا  لالالع واالالالة 

لنالالزا الساالالد الالالدولي مالالن قلالالية الاللالالالين وتنويم الالا  لالالع قلالالية  -د.نالالال  النسالالن
 قميمية.  رسية 
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صدار قانون الاودال الذم  سدراسة لارال  القوى السياسية الفمس ينيةدن تقوم  :خامساً 
لمفمسالال ينيين نالال  الاالالودال  لالالع الالالو ني ولالي إلالالذا السالاليا  نالالد و  لالالع دراسالالة يتاليح 

وتقيالالاليم نتالالالاالك مالالالنح اللنسالالالية لاللالالالالين الفمسالالال ينيين لالالالي السمالالالدان الارسيالالالة وآ ارإلالالالا 
 اللارال  مع ال وية الو نية من ل ةي ومف وم ن  الاودال من ل ة  انية .

لالالي   الالار  -  صصالالةالالالد وال  لالالع تةالالايا الملالالان الو نيالالة الفمسالال ينية المت :سادســاً 
لمتصالالالالدم ل رونالالالالاه الم الالالالزومين وال ونالالالالةي  –م.ه.  والفصالالالالاالا الفمسالالالال ينية 

ممالالن يوالقالالون  مالالع اسالالتسداا نالال  الاالالودال سالالالتاويقي اممالالر الالالذم يت مالال  مالالن 
وتنفيذ  مميالة  القيام س  داد – سر الملان المةار  لي ا  –إلذم القوى والفصاالا 

ة وغيالالر المنقولالالةي مالال  تقالالدير لالالرد انصالالاالي ممالالال  ةالالاسنا ومولوداتالال  المنقولالال
 نتاليالالة درالالالي ومنةالال ه ةالالاسنا االزرا يالالة والصالالنا ية والتلاريالالةي وغيالالر قيمالالة 
المالالية والتالي تصالا  لالع مالا يقالر    امالاي ا 64الالالاالتالي نالرم من الا  الواا  ذل ا

مميالالار دوورا المالالالي اونتاليالالة السالالنوية المتراامالالة سالالدون انتسالالا   150مالالن ا 
دو  لالالالالالالة التالالالالالالي لالالالالالالن ت لالالالالالال  لمسيالالالالالال  دو المسالالالالالالاومةامرق واممالالالالالالال  غيالالالالالالر المنقو 

تنالالالاله دم يالالالالر  مالالالالن اليالالالالرو ي  مالالالالع دن تسالالالالتند  مميالالالالة انتسالالالالا   التاالالالالويق
اونتالية  لع االة الما يالاه والنقالاال  الماديالة امساسالية التالي نالذار من الا إلنالا 

 - مع سسيا الم اا ما يمي  
ــي اســتولت ىليهــا  -1 ــالالج ين العــرب الت م ىــا "إســرا يل"األمــالخ الخاصــة ب

 -: 1والتي تتألف من العناصر الر يسية التالية 1948
 ت سرااليات دد اسير من المدن والقرى ساامم ا وساا ما لي اي لقد استوله  -أ

 مالالع مالالدن  رسيالالة  الصالالة إلالالي يالالالا و االالا ونيفالالا والناصالالرال والمالالد والرممالالة 
وسالالالر السالالس  وسيسالالان والملالالدا واسالالدود وسيالاله لسالالرين وةالالفا مرو و سريالالا 

سمسالانة  ة قريالةيالاللالالة  لالع دا الر مالن  مانماالارسيةي ساإلوصفد والقد  
                                                 

 .82/83ص-مصدر سس  ذارم-لمس ين لي لوو الن  والادا-إلنرم اتن 1
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تم ا ملموا درالي الفمس ينيين  1مميون دونم 17.2 لمالية تصا  لع 
ا دلالالالالالال  دونالالالالالالم قامالالالالالاله 735ي  الالالالالالالوال  مالالالالالالع ا1948الالالالالالالذين  الالالالالالردوا  الالالالالالام 

الناومالالالالالاه اإلسالالالالالرااليمية المتااقسالالالالالةي سمصالالالالالادرت ا  الالالالالالا الفتالالالالالرال مالالالالالن  الالالالالام 
ساوسالتيالو  مالع لميال  منتويالاه  ت سالراالياتوقد قاماله ي  1949-2000

إلالالالذم المالالالالدن والقالالالالرى مالالالالن ام الالالالا  والمالالالالوازم المنزليالالالالة والماالالالالداه الصالالالالنا ية 
والزرا يالالالة والسلالالالاال  واالالالالة الممتماالالالاه المنقولالالالة. ولالالالي إلالالالذا السالالاليا  لقالالالد 
سقيه نتع المنية تسلاله النار ت  مع دمواا الااالسين سريةي واذل  

قالالالالالده لمناقةالالالالالة ممتماالالالالالاه اممالالالالالر سالنسالالالالالسة للمسالالالالالاه الانيسالالالالاله التالالالالالي انا
الاللالالاليني لقالالد اانالاله لمسالالاه سالالرية ومامقالالةي وقالالد ناولالاله اممالالم المتنالالدال 

 سالالر للان الالا النصالالوا  مالالع السيانالالاه الااليالالة  الالن دمالالال  الاالالر ي  مالالراراي 
رللالالالاله  ت سالالالالراالياتولاالالالالن تمالالالال  المنالالالالاووه سالالالالاوه لميا الالالالا سالفةالالالالا من 

 اوستلاسة ل مساه اممم المتندال لي إلذا اللان  .
 مالالالع امرالالالالي الواقاالالالة  الالالاري ن الالالا  المالالالدن وتةالالالما  ت سالالالراالياته اسالالالتول -ب

دونمالالاا وامرالالالي المزرو الالة  6705568امرالالالي الزرا يالالة ومسالالانت ا ا
دونمالاا وامرالالي المزرو الالة  135368سامةاللار النملالية ومسالالانت ا ا

دونمالالالاا  1054065زيتونالالالا ومالالالوزا وغيالالالر ذلالالال  مالالالن امةالالاللار ومسالالالانت ا ا
نصالالاالية ممايالالة امرالالالي التالالي  ي نسالال  ومسالالاناه اسيالالرال مالالن المرا الالي 

 .1948د دت ا ناومة لمس ين اونتداسية قسا  ام 
دمالالالالالواا تلاريالالالالالة وصالالالالالنا ية تةالالالالالما نقوقالالالالالا ومولالالالالالوداه وسالالالالالماا وماالالالالالداه  -ج

لاةالالالالالراه اآلآل  مالالالالالن املالالالالالراد وةالالالالالرااه اممالالالالالواا وةالالالالالرااه امةالالالالال اص 
 والمنة ه الصنا ية والتلارية والمااما والم انن والمةاغا .

                                                 
 . 2000ايار -ال ساة ال انية-الاويه-إل الموزارال ا- ار ة لمس ين-سممان دسو ستة 1
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ه ودمالالواا ودمتاالالة ة صالالية   ويم الالا إلالالذا السنالالد الممتماالالاه المنقولالالة منقالالوو -د
واممالالالواا الة صالالالية لمميالالالون ةالالال ص تقريسالالالا سمالالالا لالالالي ذلالالال  ن الالال  نقالالالودإلم 

 ومصوغات م وغير ذل  من ام ا  والسلاد والتن  .
 لمالي القيمة التلارية لممتماالاه الاالر  التالي قالام ستقالديرإلا تسالتيفن سالن روز  -2

ت لالي نالدود  ال الة مميالاراه 1954ية لي سيروه  ام رالي  اللاماة اممريا–
 لين  استرليني .

المنتلاه الزرا ية الااالدال  لع الار  الفمسال ينييني اانصالر دساساليي والتالي  -3
مميالون دوورا ي  لالع لانال  انتسالا   نصالر  30ا 1944سماه قيمت ا  الام 

 نتاليالالالالالةالمنتلالالالالالاه الصالالالالالنا ية وال الالالالالدماه والتلالالالالالارال والق ا الالالالالاه الماليالالالالالة واإل
ام الالرى اويماالالالن اوسالالتناد لالالالي إلالالذا اللانالالال   لالالع اتالالالا  تالالالد ا القالالالومي لالالالي 

ت الصالالادر  الالن ناومالالة The National Income Of  Palestineلمسالال ين 
ي اما يمان اوستناد  لع تقديراه تمات  الاللالين لالي  1944لمس ين  ام 

لالالالع لانالالال  ذلالالال  م السالالالة ا  اممالالالم المتنالالالدالت لماقالالالاراه الارسيالالالة لالالالي لمسالالال ين ي و 
مالالالم المتنالالالدال ملالالالددا سم ا سالالالة تالناومالالالة اإلسالالالرااليميةت لماةالالال   الالالن نقالالالاال  ام

 لمساه الانيسه السرية ال اصة سنصر ممتمااه الاللالين الفمس ينيينا.
 ن م الستنالالالالالا ستةالالالالالايا الملالالالالالان المت صصالالالالالة لامميالالالالالة اللالالالالالرد اونصالالالالالاالي 

لماليالالالالة المتراامالالالالة  الالالالواا المرنمالالالالة نتاليتالالالال  اإل ممالالالالال  ةالالالالاسنا ي وانتسالالالالا  
ة المالالالية تسالالت د  موال الالة إليالالالة اممالالم المتنالالدال  مومالالا والوويالالاه التاري يالال

والالالالالالالالدوا اموروسيالالالالالالالة  صوصالالالالالالالا سامرقالالالالالالالام  ت سالالالالالالالراالياتالمتنالالالالالالالدال وسري انيالالالالالالالا و
نصالالالالالالاواه المولالالالالالالو ية ونقاالق الالالالالالا الصالالالالالالار ة لمم السالالالالالالة ساوسالالالالالالتنقاقاه واإل

الماديالة الااالالدال لةالاسنا نتيلالة ال سالالاالر المساةالرال وغيالر المساةالرال النالمالة  الالن 
نتاليالالالالالة نتيلالالالالالالة اسالالالالالتيالو الاالالالالالالدو اإلسالالالالالرااليمي ون سالالالالالال    لاالالالالالا قدراتالالالالالال  اإللقدانالالالالال
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لمممتماالالاه الةالالا  الفمسالال يني الالالذم ياتسالالر تداسالالر سالالرقة لما يالالة نالالد ه لالالي 
 تاريك لمس ينت اما يقوا سن  المنامي الفمس يني المقدسي إلنرم اتن.
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االان  مينالا مالن  الالا التلرسالة   إلالا  دسالدد س الر  إلالذا السالؤاا ال قيالا الالذم سالق 
وإلالم ووو إلالا االان ي الد   لالع تلزالالة   ر   يار الدولة المستقمة نقيقة قاسمالة لمتنقال  دم

و الالم تاالالن إلالي لاالالرال اوسالالتلاسة .. الاايالةو وسالتالالالي قالاد  لالالع الن ايالة التالالي ننالن سصالالددإلا
  و!..لآل ر ي الذم نالما نقسم اي ي م  وقاال  تمن  تنقيق ا

 ا من دلا ت سي  ةاار الدولة ّن التزامي  واا الاقدين الماليين سالنلا

 اان وما زاا تلسيدا 67المستقمة ااممة السيادال دو النا المرنمي  مع درالي الال

 مولو يا ونتماالي والتزامي سموق  وسرنامك اللس ة الةاسية لتنرير لمس ين ي آ ذاي 

ساين او تسار تمايز ومصداقية اللس ة لي تاا ي ا م  إلذا الةاار من ني  رلل ا 
ساو ترا  سدولة  سراالياي  لع لان  ت ايدإلا  مع دن النا المرنمي و يماي  م الم 

الفمس يني لي و ن  التاري ي ارتسا اي سالساد القومي الارسي لي سيا   ن  ةاسنا
تنقي  ال د  الاسير ودقصد الملتم  الارسي اوةترااي الديمقرا ي  النلاا من دلا

صاسه النيام الارسي صو  المزيد من تسايت  متايراه نادال د الموندي  و دن إلنا 
دصاسه ديلايتالنيام السياسي الفمس ينيت والقيادال المتنفذال  و لو   وارت ان ي سم ا ما
لم تاد قادرال ساد غيا  الرانا ياسر  رلاه  مع التفاوق  لي م.ه.  التي يسدو دن ا

ل ارلي ودقصد الند امدنع ي ني  يسدو دن المقرر ا م  الادو سةرو  ا ولو لمن
ساه منّدداي راليسياي لما يسمع ساممية السالم ي ومن  سذل  الادو اممرياي اإلسرااليمي
الصراا سيننا وسين الادو اإلسرااليمي اصراا  رسي  نانية  انية ل ن تنميا لوإلر

لدولة الادو اإلسرااليمي التي تنوله اليوم  لع   سرااليمي  لع لان  الولاية الراليسية
ووييفت ا لي تاري  ددواه ومياإلر التساية  لية صارى  ززه دورإلانالة امسريا

الو ن الارسي سما يلمن نماية وتاري   والت م  واستمرار انتلاز الت ور لي سمدان
وسالتالي لم يان مستارساي لي م ا إلذم  مصالح نيام الاولمة اومسريالي لي سالدناي

و انسنا  من القد ي و  : امولاا تمس  التصور الص يوني سالوات  ال مسة
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لاللاليني و لمدولة  انسنا  من وادم امردن ي و  زالة لممستو ناه ي و  ودال
  . الفمس ينية ااممة السيادال  مع امرالي المنتمة

اا ذل  لم ياد مف وماي الندي   ن نموا مرنميةي وقد  زز إلذا اوستنتاي  دمام
 ا م.ه.  مسسا  تاود  لع  سياة اتفا  لاالة اوتفاقياه التي  قدت الفةا الذري 

نانية ومسسا  سياسية و سقية نامه مايم إليالات ا القيادية ي  دوسمو ومنددات  من
نوا ما يسمع تالقرار الفمس يني المستقات من من مق ا الساال   وسذرياة ةاارإلا الزاال 

  .  سرااليمي ولي   رسياي  سرااليمياي  لي اون الصراا لمس يني

لي االة  -سمن لية مولو ية و ميقة– ى اللرورال إل ادال النيرإلنا تتسد
المرنمي ي وصووي  لع النلاا من  المن مقاه السياسية التي ارتس ه سةاار النا

الذم يتول  اليوم دن ياون  دلا تنقي  إلد  دولة لمس ين الديمقرا ية الاممانية ي
مقوى اليسارية الديمقرا ية لي ول إلدلاي استراتيلياي لاالة قوى التنرر الارسية  موماي 

ت ليالي لاممية النلاا والمقاومة  لمس ين سةاا  اص ي دون دن ياني ذل  تقويلاي دو
لوإلرية ومولو ية يتول   ساا دةاال ا لد الادو ي آ ذين ساين او تسار مس لة

إلذا الم ز  الذم   مع االة قوى اليسار الفمس يني والارسي دن تتسناإلا لم روي من
إلدل ماي اموا   ا  لي ي والذم يتم ا لي منددين راليسيين يتصار ان لتنقي وصمن

الفمس ينية ولي  يتم ا لي قوى اليمين الامسرادورم السيروقرا ي مم الي لي السم ة
الديني دو  مع  مايم امنيمة الارسية ودنزاس ا الناامةي والمندد ال اني  إلو التيار

المندد   ي تم  من ني  لوإلرم ال سقي  نول  الدقة اإلسالم السياسي الذم و
ال وية  امواي  لع لان  ما يم م  من تاري  لمت م  والتساية ي وما يز م  من تنقي 

  ."اإلسالمية ساسم تال اللة دو اممة اإلسالمية
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- ن نا الدولة الديمقرا ية الاممانية إلو ندي  يستد ي وسالتالي ل ن ندي ي
استنفار اا  اقاه اليسار من دلا   ادال النير  -لمرنمةا  مع امقا نيرياي لي إلذم

  ا /سرنامك يستلي  لما ياه ولروراه  لي ال  ا  السياسي وصووي  لع
نواراي لاداي ومامقاي سين د را  اليسار  المرنمة الراإلنة والمستقساي اممر الذم يستد ي

ال  من الا   ادال مرنمة لديدال لي نل الماراسي الارسي لتنقي  إلذم الاايةي ليسدد
الن لوم ي افارال مرازية تونيدية تمت   ت سي  المةروا القومي التنررم الديمقرا ي
الو ن الارسي ي ولي ال مياة من ا ال سقة  نول ا اللماإلير الةاسية لي لمس ين وسمدان

والُمست ا مين الار  الذين سيم مون رو   الااممة واا الاادنين والفقراو والمل  دين
  . لن لة وقيادت ا وددوات اإلذم ا

ت ايدم  مع إلد  دولة لمس ين الديمقرا ية الاممانية المرتس ة سمني  ا   نّ 
الارسي ارتسا ا  لويا و يقا لي مقدمات  الراإلنة ون ايات  المستقسميةي  الديمقرا ي

صرا نا م  النراة الص يونية ودولت ا إلو صراا  رسي لد اومسريالية  ين م  من دن
ورايزت  تدولة  سرااليات ارتسا ا سدورإلا ووييفت ا لي سالدنا ي ما ياني  م الردسماليوالنيا

النلاا لد اومسريالية والنيام الردسمالي يسدد  سر المقاومة ساا دةاال ا  سولو  دن
دو لي دم سقاة  رسية منتمة ي ول  رؤية  ستراتيلية وآلياه افانية  لي لمس ين

 مع الصايد الفمس يني –الديمقرا ي الم مسي  السياسي موندالي و سر النلاا
تلاوز دنيمة التساية والت م  واوستسداد لي سالدنا من  ال اد   لع –والارسي الدا مي

القومية الماراسية لي اا ق ر من دق ار إلذا الو ن   الا النرااه والقوى ال ورية
ما سينق  دإلدالنا  مع القومية الارسية وانتصارإلا ي س تم يدا لوندال النراة الماراسية
قامة لمس ين الديمقرا ية الافيمة وندإلا سنا المس لة الي ودية لي  الصايد الو ني وا 
الموندي وإلذم القلية قد يفترق الساق منقا دو    ار الملتم  الارسي اوةترااي

دقوا سولو  دن إلذا لي  موقفا  وساويا  سدون ول  ن  س ن  موق   وساوم ي ل نني
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ماانات سقدر ما إلو  لي نسيك ملتمانا الفمس يني  نمم  ورم تتوالر مقومات  وا 
من الاماا والفالنين  وملتمااتنا الارسية  موما ي ولي دوسا  الةراالح المل  دال
تنقي  إلذا النمم ي ساد  والسورلوازية الصايرال التي تت م  سةو  اسير  لع المةاراة لي

ي دقر   لع  67المنتمة  ع امراليدن ساه قيام دولة لمس ينية ااممة السيادال  م
إلدلاي مرنمياي يمسي الند  الوإلم لي يا ميزان القوى الم تا راإلنايي وو يةاا نالي دو
نما يم ا لمن موازين القوى لي ت سيقاي  –إلذم المرنمة  امدنع من دإلدا  ةاسناي وا 
م  لتاري  النوار الما لمرؤية اإلسرااليمية اممرياية ي اممر الذم يؤاد  مع لرورال

سوساالا تسووية ساد  التزامنا سال د  اإلستراتيلي وتلاوز اا ندي   ن نا مرنمي
  . دن تولح س ن  وإلم قاد  لع انندار نة د اليوم نتاالل  المدمرال

 دلم يان دوسمو نفس  إلو مرنمة المرنمية ..و والمناقصاه السياسية التي تمت 

 يست دم  الادو  و لمزيد من  م  الوقاال  سا تسارم انتقالي صار داالما وانتقاالياي وو

 وتقادم اممر الواق  ي اي تتنوا المرنمية  لع ن االية لي امذإلاني وتصسح املزاو

المرنمية إلي انلازاه موإلوم  لدى دصنا  إلذا ال يار. واوإلم من اا إلذا ان الادو 
.. رؤيت  يلاد النا الن االي ل  ول  لي موق    ادال رسم ماالم الصراا ي س ساه

  . وماازا ولدار ومستو ناه  مع اا امرق الفمس ينية التاري ية سانتوستاناه

 ذن ي إلو الدولة الص يونية  مع ااما امرق الفمس ينية ي  النا الص يوني
دولت ت   ر ديموغرالي يلر  نقاوت ا الي ودية ي تاون " وليوال  مستقسا تلني 

التلمااه الاسرى  سارال  ن نام منمي مازوا دو نام  الاانتوناه الفمس ينية لي
 مي  صفة تدولةت ي ولان و ن  و ني لام  ل   ذاتي ةاالني موس  يمان دن ي م 

تنه مسمع الرلام والنماو وما د م   مي   ي سا اانتوناه يتم تاذيت ا سم در اغا ي
و ااايةي و ن يتنوا السن   ن الاذا تنتانياإلوت مؤ راي سالسالم اوقتصادمي ني 
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 المنالي وس  ادال ت إليم ا ولي   ودت م غاية السقاو اإلنساني  ند الاللالين لي م يماه

.  

دوإلام دوسمو قاد ةاسنا  لع النتاالك  نستنتك من اا ما تقدم ي دن الم ا  وراو
لمس ينية تلد مصالن ا الليقة  الاار ية التي ياية ا اليومي ل نا  ةراالح ون  

ال سو  والتنازوه  الص يوني ي  سر المزيد من-  اممريايساسترلاو التنال
سوش و دوساما ي  واوستسالم لمو ود الت ديرية لرؤساو الووياه المتندال وصووي  لع

 التي تراامه وتةاساه وتارره سصور ممسو ة دون لدوى لي مسار المفاولاه

 اوقتناا سان ةاار الاس ية المستذلة ي التي دوصمه مايم دسناو ةاسنا  لع نالة من

الدولتين ول  دوسمو والرؤية اإلسرااليمية اممرياية مد ا ااذ  لنا ااذ  ي  اصة 
  . الاودال والسيادال  مع امرق والموارد لن 

من  الل  القوى الو نية والسياسية  دما    السير السديا الذم يتول  دن تتقدم
سين ال   التنررم  -القومي من من مق –سم تم  د يال ا لي لمس ين ي ل و يلم  

 مع اوةتسا  م  الادو  المقاوم لي الماان المناس  والير  المناس ي الذم ينالي
اممدي ولي ذاه  سوتاالر تتناس  م   ماانياه الةا  ومت مساه النلاا ال ويا

ان القاي من  الوقه ين م  من سرنامك ديمقرا ي تاددم يازز الصمود والمقاومة ي
ملتم  مدني  و قالية واقتصادية وتنموية والتما ية تمتزم سسناو دس  مندداه سياسية

السنية  تمتنم لي  امإلدا  التنررية والديمقرا ية  سر آلياه ت د   لع ت وير
 الفمس ينية لي الو ن والمناليي لاي تصسح إلذم السنية  صية  مع اونقسام دو

والي   التي تتلمع اليوم او ترا  دو الصراا الدمومي و مع اا مياإلر اإلنسا  
غير مسسوقة لي دوسا  ةاسنا ي ود يراي لاي تصسح إلذم السنية  صية  مع  سصورال

  . اوستسالمية لرق النموا
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سالنسسة لنقو   لذل  ام  تتسدى لارال دولة لمس ين الديمقرا ية إلي النا امم ا
استراتيلي دون  اةاسنا من ل ة وسالنسسة لممس لة الي ودية سرمت ا من ل ة  انيةي ان

  . اللياا لي تفاصيا نموا وإلمية تنه ةاار النا المرنمي

  مع دم ناا ي  ن المس لة و تامن لي ملرد  ر  الااية والرؤية لنس  ي سا

تايير  - سر النوار المقتر –لي ايفية تنقي  إلذم الرؤية ي اممر الذم يستد ي 
راتلياه لديدال ي وإلي  مع من الةااراه ي والت سي  منما   ما واست الا ير

ولو  الرؤى المارلية والسياسية سمن مقات ا التقدمية ي سم ا ما  صاوست ا تنتاي  لع
نلالية لديدال دةس  تساتمة تاري يةت ذاه ملمون و ني وقومي  تنتاي  لع ددواه

التايير المنةود ي وتةاا لي نف  الوقه لزواي و  ماراسي انق ة ان ال  صو 
لعمسريالية وددوات ا الانصرية والرلاية ي اتمة  ار امممي المناإلقيتلزد من اإل 

 رسي  مع ندال سرؤية تقوم  مع اولتزام السياسي  تاري ية تسدد دنويت ا لي اا سمد
ودإلدا  الاماا والفالنين واا الفقراو  والتنييمي والمارلي وام القي سمصالح

مي الارسي ا  وال ونقة ي سن  القو  والمل  دين ي لاي تمتد وتتواصا لي اإل ار
استاادال سناو المةروا القومي  تلم إلذم الاتمة ي االة الم قفين والمنالمين من دلا

زالة الدولة الص يونية ي  الن لوم الديمقرا ي الارسي ي سما لي ذل  إلد  تفاي  وا 
المتانة ي تة   ري  ال ورال   سر المقاومة الةاممة لممةروا الص يوني ساا الوساالا
وسديا نقيقي ين م  من  واسه  الو نية والقومية التنررية الديمقرا ية ا ري   ال  ي
الو ني والقومي ي سا تسارإلا  ودإلدا  اللماإلير الةاسية الفقيرال ي  مع المستويين

ال يمنة السياسية وال قالية  المندد الراليسي لمقيادال والتنييم ي تم يداي لتنقي  مسدد
 الارسية ي سالمانيين ال سقي ا  القوى اليسارية الماراسيةوالملتماية ي ذل  ان نل

دو اإلزانة السياسية  ي سيمان ا من التلاوزوالسياسي لي ان تصسح قوال م يمنة
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اإل ار الذم يم ا  الديمقرا ية لمتنال  السيروقرا ي الامسرادورم ي وان تصسح ديلا
  . الاادنيالنويلسد مصالح الاماا والفالنين والسرلوازية الصايرال واا 

الديمقرا ية   ن استاادال إلد  الصراا والنا التاري ي ي لي  قامة دولة لمس ين
دمال ا لي الملتم  الارسي اوةترااي الموند ي إلي   مع ااما امرق الفمس ينية وا 

ليسه   ممية استاادال مصا الصراا ي لان و ينساي  مينا استس اا اممر ي ل ي
 ورال لي  ا لممزايداه ي ان  تندم المستقسا الذم يفرق  مينا ممية ارتلالية وو ميدان

النلاا  الو ي ي و ورال لي اولتنام ساللماإلير ي و ورال لي التوس  التنييمي ودسالي 
 الافانية والديمقرا ية ي ني  ستفرق إلذم امإلدا  نفس ا  مينا اتندم تاري ي ي

 ريك ون اس  سنانا الفاريةاي ناون سمستوى التندم واإلدرا  الامي  آللياه التا

 والاممية والاممية ما اي ونصسح سمستوى الااية النقيقية المنراة لم اقاه وال سراه

 واللماالر ي وس ننا سمستوى و ن ننتمي  لي  ونستنق  وننن وا ون لما نفاا ي سو ي

رادال   . وا 

ذم ال ورم ال لذل  ام  ي تينساي  مينا دن ننممت سةر  دن ندر  سر قوال النمم
ودون ان تاادر  يةاا منس  التايير و ال ورال ي ودن القوال ال ورية إلي مال  إلذا النمم

من غاية  دقدام  تارلاه الواق ي لموصوا ل د  نسيا وغاية والنةي وإلا إلنا  دنسا
  تنقي  دولة لمس ين الديمقرا ية لي ملتم   رسي اةترااي موند ..و

رالاة اللدية ال ادالة والمامقة لاالة الول  الفمس يني اآلن يفرق  مينا الم  ن
التي  رنه  الا الاقود ال ال  الماليةي ساد دن ساه النا الم رو  مذا   املاار

دسا  الدولة المستقمةي دسيراي لمةرو  اممرياية اإلسرااليمية ي وساد ان  والقاالم  مع
ا  من الالز والت اذا  ززه ل -غير مسسوقة–الارسي  لع نالة  تنوا النيام

وإلسو  ا وت اذل ا ومن  م انقسام اي الذم ددى  لع انقسام الااية  السم ة الفمس ينية
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تلزالة الااية لرى تفاي  دداوه النلاا نفس ا ي والت مي  ن  وال د  ي لفي يا
والساد الارسي وتاري  اونقسام المؤسساتي واللارالي سين   ناصر القوال والمقاومة

نصيمة دلقده الواق  الفمس يني دسمنت  المانوية  اللفة والق اا ي وما لرى من
  . و  رهت  سلمور الااية وغياس ا

  ن   ادال ت سي  رؤيتنا لمصراا ي وما يةس    ادال التصميم لرااالز قليتا

لي  الفمس ينيةي وا  ادال  نتال ا لي الواق  الفمس يني ي ساا مرتازات  القومية والو نية
 استاادال رو  القلية من سرا ن ال سو  واونقسام الدا ا والمنالي ي  نما يست د 

الفمس يني الدا مي من نانية واستاادت ا من سرا ن ال زيمة وال لوا الارسي الرسمي 
  . نانية  انية من

سمسالالتوياه لاريالالة وسياسالالية   ننالالا ن الالر  إلالالذم الرؤيالالة لاالالي ن مالال  مالالن لديالالد نالالواراي ةالالامالي 
والفمسالال ينيي مالالن دلالالا  الماراسالالي الارسالاليوتنييميالالة  سالالتراتيلية سالالين االالالة قالالوى اليسالالار 

يق الال  مالال  الالالن ك  سمالالورال سالالديا تنالالررم وديمقرا الالي  مالالع المسالالتويين الالالو ني والقالالومي ي
 .ال اس الة الساالد وددوات  ومصالن  ال سقية ورؤام السياسية
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مالالن دا الالر اليالالواإلر المقمقالالة التالالي تترسالالك اليالالوم لالالي ذإلالالن االالا و نالالي لمسالال ينيي تمالال  

يالالالد المتسالالالارا لتراامالالالاه اونسالالالا  واليالالال   لالالالي نفالالالو  دسنالالالاو ةالالالاسنا التالالالي تتلمالالالع لالالالي التزا
الفمس يني لي الو ن والةتاه لي يرو  ساته لي ا وندال ةاسنا السياسية والملتماية 
واوقتصالالادية وال قاليالالة م الالددالي سالفاالالا ساوامالالا التفاالال  واونقسالالام والصالالراا  مالالع المصالالالح 

والمااصالالالري نيالالال  نةالالال د لالالالي إلالالالذم الفالويالالالة سصالالالورالم غيالالالر مسالالالسوقة لالالالي تاري نالالالا النالالالدي  
المنيالالالالة الم ينالالالالة مالالالالن تاري نالالالالاي ترالاالالالالاي نالالالالاداي لأللاالالالالار التنرريالالالالة الو نيالالالالة الديمقرا يالالالالة 
التونيديالالة اللاماالالةي لنسالالا  املاالالار والالالرؤى اونت ازيالالة والمصالالالح ال سقيالالة التالالي تالالروي 

مالالن  لسياسالالاه تاو تالالداات والواقايالالة المستسالالممة لالالي إلالالذم المرنمالالة التالالي يتسالالدى لي الالا نو الالاي 
ي  48الت اس  لي النتاالك السياسية الاار يالة ي سالين مسالار النراالة الو نيالة مالا ساالد  الام 

ومسالار مالا ساالالد دوسالمو وصالالووي  لالع مةالال د اوسالتق ا  سالالين نراتالي لالالتح ونمالا  ي وإلالالو 
مة د زا ر ساواما التفا  واونفصاا سين امإلالدا  الو نيالة التالي نالالا ولالنع مالن 

مإلالالدا  والمصالالالح ال اصالالة لمنالالراتين ي سنيالال  يماالالن دلم الالا ةالالاسنا الفمسالال ينيي وسالالين ا
اوسالالتنتاي ي سالال ن االالا مالالن نراتالالي لالالتح ونمالالا  ي تقالالدم لمةالالا  الفمسالال يني اولمةالالاو  
الارسيالالالةا دسالالالود صالالالورال ممانالالالة  الالالالن نالالالالر ومسالالالتقسا الملتمالالال  الفمسالالال يني المناالالالالوم ي 

 مال  سصورال  اراإلية ي لا ير من  واما القم  واإلنسا  والي   ي الالع لانال  ددواه الت
واوسالالالتسداد والق الالالر والقمالالال  واوسالالالتال ي التالالالي تاالالالزز المزيالالالد مالالالن  وامالالالا ان يالالالار النراالالالة 

  .الو نية واونفلاق اللماإليرمي  ن ا
ولي يا إلذا المة د ي دو  مع إلامة ي تتزايد سةا ة ممارسالاه الاالدو الصال يوني 

د الفاالالا ونصالارمي ومتاساالالة رصالدم لاالالوادر المقالالاومين وا تقالال م دو اغتيالالال م ي ومالن  الالم ر 
الس ولي من لصاالا المقاومة لد الادوي الذم يقوم سدورم ستولي  المزيالد مالن ال لمالاه 
التالالي يالالنلم  ن الالا مزيالالداي مالالن الةالال داو ي مالالدنين و سالالاريين ي يالالود  م ةالالاسنا  لالالع م الالواإلم 
او يالالر سميالالاإلر ت الالتم  لي الالا مةالالا ر النقالالد واوسالالتاداد لمتلالالنية والمقاومالالة مالالن ل الالة 
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اسالالالالالتمرار اونقسالالالالالام والصالالالالالرا اه الفالويالالالالالة  مالالالالالع السالالالالالم ة  ومةالالالالالا ر النالالالالالزن واملالالالالالم مالالالالالن
والمصالالالح سالالين  رلالالي اوسالالتق ا  الالالتح ونمالالا ا دون ولالالود  الالر  قالالوم  الالال  قالالادر 
 مع ملاس ت  وتلاوزم ي اممر الذم ولر  واما ومنا اه المصالح ال سقيالة اونت ازيالة 

غيالالالر ال فيميالالالة لالالالي االالالا مالالالن اللالالالفة وق الالالاا غالالالزال التالالالي تسالالالت د  المزيالالالد مالالالن ال الالالرواه 
المةرو ة لنساي  لع لن  م  تزايد ميالاإلر الفقالر والس الالة وتالردم امولالاا الملتمايالة 
 الالالالوال  مالالالع تزايالالالد وتالالالاالر اوسالالالتسداد واسالالاله النريالالالاه الفرديالالالة ونريالالالاه الصالالالنالة ومنالالال  
التيالالالاإلراه واو تصالالالالاماه السالالالالممية وقمالالالال  النراالالالالاه والتلماالالالالاه الةالالالالساسية الديمقرا يالالالالة 

ة سين  رلي اونقسام ي اا إلذم الممارسالاه التالي تتنالاقق واستمرار او تقاوه المتسادل
اميالالالا مالالال  نصالالالوص النيالالالام امساسالالالي دو الدسالالالتور الفمسالالال يني ي  الالالززه سالالالدورإلا  وامالالالا 

  .ال و  والقم  واإلنسا  لي دوسا  لماإلير ةاسنا
 ن الول  الراإلن يةير  لع دن السياسة ساته لناي لمفولع دو الموه الس يو سدوي 

راا الو ني واولتما ي ي وإلي نالة سالدده لالي مراامالة  وامالا لناسالة من لن  دارال الص
  . 48سياسية ملتماية تفاياي  ي دةد   راي و مقاي من ناسة 

مانع ذل  ي اتساا وتفاقم مياإلر ال ما الذم يدل   من  ةاسنا الفمس يني  مومالاي 
لتونيديالالة واللمالالاإلير الفقيالالرال  صوصالالاي ي مالالا سالاليدل   لالالع تاالالري  نالالوا مالالن تفاالال  الفاالالرال ا

الو نيالالالة اللاماالالالة لةالالالاسنا لنسالالالا  إلويالالالة اإلسالالالالم السياسالالالي و اإلمالالالارال اإلسالالالالمية ي دو 
لنسالا  سياسالاه التفالاوق الاس الالي مالن قسالا قيالالادال م.ه.  ال الالاة للالاو  وةالالرو  
الرؤية اممرياية اإلسرااليمية ي ولالي االال النالالتين تتاالر  المصالالح امنانيالة لمنالراتين ي 

سصالورال مساةالرال دو –ل سو  السياسالي الالذم يتقالا   دو يت الاس  سما سيدل   لع مزيد من ا
مالال  ما يالالاه ومصالالالح القالالوى الاومسرادوريالالة والسيروقرا يالالة وال فيميالالة لالالي  -غيالالر مساةالالرال

لمس ين ي وم  سياساه ال لالوا والم ادنالة لالي مايالم سمالدان النيالام الارسالي واإلقميمالي 
ل لالالوا لةالالرو  التنالالالال  ا اصالالة ترايالالااي سم الالا مالالالا يقتالالر  مالالن التقالالا   دو التوالالالال  وا

اومسريالالالي الصالال يوني ي مالالا يانالالي دن اللالالوإلر ال سقالالي والسياسالالي لنراتالالي لالالتح ونمالالا  
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إلالالو لالالوإلر وانالالد ي لاالالن او الالتال   مالالع المصالالالح والمناصصالالة سالالييا  الالامالي راليسالالياي 
وراو لةا مناووه المصالنة سين ما ي دون دم ا تسار من ما للالرورال إلالذم المصالالنة 

سالالالالتاادال النالالالالد اودنالالالالع مالالالالن الونالالالالدال الو نيالالالالة ولالالالال  قوا الالالالد او الالالالتال  إلن الالالالاو اونقسالالالالام وا
والتادديالالالة الديمقرا يالالالة ي لالالالي  سالنسالالالسة لمامميالالالة السياسالالالية لنسالالال  ي سالالالا ديلالالالاي سالنسالالالسة 
لألولاا اولتما ية والنرياه الاامة ونريالة الالردمي ساالد دن سالاه المالوا ن الفمسال يني 

الة صالاليةي وسالتالالالي لاقالالداي لالالدورم دو مناومالالاي سقيالالود تنالالد مالالن نريتالال  السياسالالية والفاريالالة و 
لنالالالالالوالزم الذاتيالالالالالة لعسالالالالال ام ال الالالالالو ي النالالالالالر لالالالالالي   الالالالالار النلالالالالالاا الالالالالالو ني التنالالالالالررم و 

  .الديمقرا ي
ي ا مسالميات اولي إلذا اللان  ي دةير  لالع دن الةالراالح الردسالمالية التاساالة والّر الة ساال

اسالالت ارال إلالالي منالالا منالسالالة سالالين ناالالومتي رام اهلل ونمالالا ي نيالال  تسالالاع االالا من مالالا  لالالع 
رلالالاال م  سالالر ت ايالالد نالالرص االالا مالالن الناالالومتين   -غيالالر الةالالر يتين–المتنفالالذين لي الالا ي وا 

 مع مصالن ماي وإلو دمر غير مستار  ان القالاي مالن التالزام الناالومتين سقوا الد ودسال  
النيام الردسمالي والسو  النري و ند إلذم النق ة يمان تفسير صالرا  ما  مالع السالم ة 

الم موسالالالالة لالالالالي مااللالالالالة اليالالالالواإلر اولتما يالالالالة الدا ميالالالالة  والمصالالالالالح دون  يالالالالالو اوإلميالالالالة
% من الةالراالح 5سين  -سصورال غير مسسوقة–المتفاقمةي التي تتلسد لي اتساا الفلوال 

% مالالن الةالالراالح اولتما يالالة الفقيالالرال والمتوسالال ة 95اولتما يالالة الردسالالمالية الاميالالاي وسالالين 
ايةي سني  ساتاله قاليم ال الروال لي سالدناي ما ياني تاّير ةاا وترتي  دنسا  القيم الملتم

وال راو وامنانيالة واونت ازيالة و قالالة اوسالت ال  الامالالي السالاذسي واوسالت ال  التفالا رم ي 
لالالالنم  نيالالالاال إلالالالذم الةالالالراالح تالاميالالالات لالالالي اللالالالفة  مومالالالاي  -غيالالالر مسالالالسو –مي الالالراي راليسالالالياي 

م وق اا غزال  صوصاي  سر مالاه الفيمالا والةالالي اه ال اصالة وسالر  السالسانة والم الا 
الساليانية الفالالا رال التالي لالالم ياالن ممانالالاي انتةالالارإلا سالدون تراامالالاه ال الروال ال فيميالالة ال االمالالة ي 
النالمالالالة  الالالن  مميالالالاه ت ريالالال  مالالالن اونفالالالا  لالالالي  السلالالالاال  والسالالالم  لنسالالال ي سالالالا ديلالالالاي 
ت ريالال  الم الالدراه والسالالال  وغيالالر ذلالال ي  لالالع لانالال  الملالالارساه لالالي دسالالاار امرالالالالي 
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يالالالوم سالالالين نصالالال  مميالالالون دوور و ال الالالة ماليالالالين دوور والاقالالالاراه التالالالي تتالالالراو  اسالالالاارإلا ال
لمالالدونم الوانالالد ي اممالالر الالالذم يالالدا  مالالع  سياالالة النالالرا  اولتمالالا ي الةالالاذ  سالالر صالالاود 
لالالالاه اانالاله دقالالر   لالالع الامالالالة الم مةالالة غيالالر اإلنتاليالالة دو الةالالراالح اولتما يالالة الالالدنيا 

 . %5ماان ا لي   ار الال الفقيرال االسروليتاريا الّر ةا ي  لع قمة السمم اولتما ي لت  ذ
لي لوو ذل  لمن ياون مالن المسالتار  دن تنتالا قاليم اونن الا  والفسالاد والواقايالة 
المستسالالممة والتاالالال   مالالع ال الالروال غيالالر المةالالرو ة قمالالة إلالالرم القالاليم ي لالالي نالالين تالال تي قالاليم 
ال الالالورال والمقاومالالالة والديمقرا يالالالة والتاالالالالا والدالايالالالة الو نيالالالة لالالالي دسالالالفا سالالالمم القالالاليمي وإلالالالي 

غيالالر مسالالتارسة مالال  تزايالالد د الالداد دصالالنا  الماليالالين مالالن تلالالار السالالو  السالالوداو دولالالاا 
مميونير لالي  600والم رسين ي وتلار الاقاراه والاومسرادور والملارسين  لع دا ر من 
تسالتد ي  -مفارقالة–ق اا غزال ي ودا ر من إلذا الادد لي اللفة الارسية ي وإلذم يالاإلرال 

  والتردم السياسي والملتماي الساالدال اليوم لي المزيد من التنميا  رتسا اي سنالة ال سو 
 .دوسا  الةا  الفمس يني لي الو ن والةتاه

ولالالالالي م الالالالا إلالالالالذم امولالالالالاا ي سالالالالاه والالالالالناي دن التةالالالالاس  والتالالالالدا ا الالالالالالوم لالالالالي 
المصالالالح سالالين االالالة الةالالراالح الاميالالالا ي الاومسرادوريالالة التلاريالالة والاقاريالالة والمصالالرلية مالالالن 

غالالالّزال مالالالن ل الالالة  انيالالالة ي سالالالاه اليالالالوم منالالالدداي راليسالالالاي لاالالالال ل الالالة ي وسالالالين ناالالالومتي رام اهلل و 
الناالالومتين ي لالالي   الالار الاالقالالة المساةالالرال وغيالالر المساةالالرال مالال  رمالالوز إلالالذم تال سقالالاهت لالالي 
اللالالالفة والق الالالاا ي  لالالالع لانالالال   القالالالة ناومالالالة نمالالالا  مالالال  م رسالالالي اونفالالالا  الماالالالرولين 

ن مالالن ةاليوس قساالالالا ساالقالت م مال  دل زت الالا ي وامل الزال اممنيالالة المصالرية واسالالار المسالتفيدي
ننالالالالالن دمالالالالالام تالالالالالدا ا لالالالالالي المصالالالالالالح اولتما يالالالالالة ي سالالالالاليناو وتلارإلالالالالالا ..الالالالالالك ي وسالتالالالالالالي 

اوقتصادية والسياسية لي اللفة وق اا غالزال تاالّر  سالدورإلا اسالتق ا  االا مالن نراتالي 
لتح ونما  ونرص ما  مع  م  وا التال  الالذراال  الةالامية ي الذاتيالةي اونت ازيالةي التالي 

 ما لمتفرد لي السم ة سا تسارإلا لسراي لم روال والمصالح الفالوية ي تؤاد  مع نزوا اا من
اا ذل  ددى  لالع ترالال  املاالار وامإلالدا  الو نيالة التونيديالة لالي الذإلنيالة الةالاسية لالي 



 

 

 

 فلسطين وحق العودة

89 

دوسالالالا  لقالالالراو ةالالالاسنا لنسالالالا  لقمالالالة الاالالاليش ولالالالرص الامالالالا ولالالالرال الاالالالاز وتيالالالار الا رسالالالاو 
االالالي دو الدراسالالة ي لالالي يالالا غيالالا  والمواصالالاله وصالالاوسة وتاقيالالداه التنقالالا والسالالفر لم

 .اممن والنرياه الفردية
 ذن ننالالن لالالي موال الالة  ار الالة سياسالالية لديالالدالي مناومالالة لالالي مسالالانة اسيالالرال من الالاي 

نتالالع –سالمصالالح الفالويالة ي  لالع لانالال  الصالراا و المنالسالة غيالر المسداليالالة سالين الق سالين 
منيور لالي زيالادال وإلي ام ا  واما ستس م لي المدى ال -لو تم توقي  المصالنة سين ما

لالالالالالالي  –الفلالالالالالالوال  مالالالالالالع الصالالالالالالايد اولتمالالالالالالا ي سالالالالالالين المصالالالالالالالح ال سقيالالالالالالة لمةالالالالالالراالح الاميالالالالالالا 
ي وسالالالالالين الةالالالالالراالح الةالالالالالاسية الفقيالالالالالرال مالالالالالن الامالالالالالاا والفالنالالالالالين والسورلوازيالالالالالة  -الناالالالالالومتين

الصايرالي م  استمرار سقاو النصار والادوان ي دون دم دل  لما يسمع سالنا المرنمي 
لان  تفتيه اللفة الارسية  سر اللدار والمستو ناه والنوالز دو تنا الدولتينت  لع 

  .واو تقاوه ي واستمرار التفاوق الاس ي وملامين  السياسية ال اس ة
ولالالي م الالا إلالالذم اليالالرو  ي لالال ن مالالن والالال  لصالالاالا ودنالالزا  اليسالالار دن تنتقالالا مالالن 

والتنالالالدم نالالالة الراالالود الراإلنالالة  لالالع نالالالة التفا الالالا الالالذم ينقالال  قالالدرت ا  مالالع اوسالالتلاسة 
لممالالال ز  السياسالالالي والملتماالالالي الالالالراإلني ودن تتاالالالا ع مالالال  مالالالا يلالالالرم مالالالن  مالالالع درلالالالية 
المصالالالالح وامإلالالالدا  الو نيالالالة والديمقرا يالالالة الم مسيالالال  ي ارتسا الالالاي و يقالالالاي سالرؤيالالالة القوميالالالة 
لمصالالراا مالال  الاالالدو الصالال يوني سا تسالالارم صالالراا  رسالالي  سالالرااليمي ي لنسالالاي  لالالع لنالال  مالال  

سمنة والةاسية ي لي الماالان المناسال  والزمالان المناسال  ي تفايا دورإلا لي المقاومة الم
سما يولر ل ا اماانياه اسر اوستق ا  ال ناالي لنراتي لتح ونما  ي واون ال   لع 
رنالالا  اللمالالاإلير الةالالاسية والتوسالال  لالالي صالالفول ا لاالالي يسالالتايد ةالالاسنا مالالن لديالالدي دلاالالارم 

د قالالاليم اونت ازيالالالة والت الالالاذا وقيمالالال  الو نيالالالة والديمقرا يالالالة واولتما يالالالة التونيديالالالةي وي الالالر 
والواقاية المستسممة. اممر الذم يفرق  مع إلذم الفصالاالا وامنالزا  مرالاالة تلرست الا 

لي   ار الاالقة اللدليالة –و  اس ا وا  ادال صياغة رؤيت ا وسرامل ا ودورإلا المستقسمي 
لرورال وإلي  ممية تندري تنه سند تال -الو يقة م  امنزا  الةيو ية واليسارية الارسية
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التاري يالالةت لمتيالالار الالالو ني التنالالررم الالالديمقرا ي  مومالالاي ولميسالالار  صوصالالاي لالالي لمسالال ين 
والو ن الارسيي ان القاي من قنا اتنا س ن النيام السياسالي الارسالي لالم ي تمال  لالي واقاال  
النالالالالي مالالالن ال لالالالوا والتسايالالالة واورت الالالان والت مالالال   مالالالا االالالان  ميالالال  قسالالالا اونتفالالالالاه 

مالة الاالمالة دمالام قالوى ودنالزا  اليسالار الارسالي والفمسال يني ي دن الةاسيةي لذل  لال ن الم 
تايالالالد النيالالالر لالالالي الرؤيالالالة اإلسالالالتراتيلية التنرريالالالة الديمقرا يالالالة ي الو نية/القوميالالالة سساالالالدي ا 
السياسالالالالالي والملتماالالالالالي ي ان القالالالالالاي مالالالالالن   الالالالالادال انيالالالالالاو وتلالالالالالدد الالالالالالو ي س سياالالالالالة الدولالالالالالة 

ت د  لمسالالال ين لنسالالال ي سالالالالا الصالالال يونيةي ودورإلالالالا ووييفت الالالا امةالالالروا  مسريالالالالالي و يسالالال
لالالالمان السالالالي رال اإلمسرياليالالالة  مالالالع مقالالالدراه الالالالو ن الارسالالالي  -سالالالنف  الدرلالالالة–يسالالالت د  

لقار سمدان  وةاوس ي وإلذا يانالي دن الصالراا  وانتلاز ت ورم ي وتاري  تساية وت م  وا 
مالال  المةالالروا الصالال يوني إلالالو صالالراا مالال  النيالالام الردسالالمالي اإلمسريالالالي مالالن دلالالا تاييالالر 

ارسي الاومسرادورم الراإلن ام مة  ستراتيلية  مع  ري  النلالاا مالن وتلاوز النيام ال
دلا تنقي  دإلدا  ال ورال الو نية الديمقرا ية وتواصالم  لالد الولالود اومرياالي ي ولالد 
قامالالالالة لمسالالالال ين الديمقرا يالالالالة لاالالالالا سالالالالاان ا ونالالالالا المسالالالال لة  زالت الالالالا وا  الدولالالالالة الصالالالال يونية وا 

  .الي ودية لمن إلذا المنيور
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معطيات وأرقام حول الشعب 
الفلسطيني والالجئني الفلسطينيني يف 

 1/1/2012الوطن والشتات كما يف 
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 دد دسناو الةا  الفمس يني من المقيمين لي لمس ين دو لي الةتاه ي اما  يقدر -1
 -يتوز ون اما يمي  نسمةا 11297150ا سنوالي 1/1/2012لي 

 

 .% 37.4 نسمة لي اللفة والق اا سنسسة     4230000   
 % 12.4سنسسة 1948 امرالي المنتمة- نسمة دا ا ال   ام لر  1401020   
 من   لمالي ساان دولة الادو اإلسرااليميا. %20سنسسة و ا             
 .% 50.2نسمة لي الةتاه  اري الو ن سنسسة     5666130   
 

 11297150  اإلجمالي  
 
 
 

نسمةا سنسسة  5666130ي ا1/1/2012سمغ ملموا الفمس ينيين لي الةتاه لي  -2
 ينيين لي %  من ملموا الةا  الفمس ينيي لي نين سمغ ملموا الفمس50.2

نسمةا سنسسة  5631020ي ا48اللفة الارسية وق اا غزال وامرق المنتمة 
 % من ملموا الةا  الفمس يني. 49.8

 

امونروا اما لي يقدر  دد الاللالين الفمس ينيين المسلمين ساوستناد  لع تقديراه  -3
% من  لمالي الةا  49.8ي دم سنسسة ا نسمة4997885ي ننو ا 2012/ 1/1

  يني. الفمس
 

غير المسلمين لي سلاله الاللالين لدى واالة اممم المتندال من  الفمس ينيون - 4
% من 22.5نسمة دم سنسسة  ا2535290لمس يني الةتاه يسمغ تادادإلم ا

 ملموا دسناو الةا  الفمس يني لي الو ن والةتاه موز ين اما يمي   
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 بالمليون،ال لسطينيون في الشتات غير المسجلين في االونروا ق
 العدد الدولة
  1324290 األردن

 571000 باةي الدول العربية
 640000 الدول األجنبية
 2535290 اإلجمالي

 
 من ملموا الاللالين% 43.5تصا نسسة الاللالين الفمس ينيين لي امردن  لع  -5

لي % 15.5لي ق اا غزالي و% 21.8 المسلمين لدى واالة الاو  مقاسا
 لي سوريا.% 10.6لي لسناني و% 8.5 اللفة الارسيةي

 1/1/2012سمغ لي  الاللالين الفمس ينيين المقيمين لي الةتاه  دد -6
من ملموا الاللالين المسلمين  %62.6تصا  لع  ولتا سنسسة 3130835ا

السالغ  ددإلم لي  لدى واالة الاو  التاساة لألمم المتندال ااوونرواا
لالين المقيمين لي اللفة والق اا الال ولتا ي دما 4997885ا 1/1/2012

 من ملموا الاللالين المسلمين . %37.4لتسمغ نسست م 
نس  سلاله امنروا لي –  دد الم يماه المنيمة  لمالييسمغ  -7

 ا م يم تماتر  س م لي اا من   59ا – 31/12/2012
 غير رسمية ا  3م يماه رسمية +  9سوريا ا  –ا م يماه 10امردن ا -
ا م يماه 8ق اا غزال ا -ا م يماي  19اللفة الارسية ا –ا م يماه 10لسنان ا -

 . 
ولتاي  1091880لي ق اا غزال ننو ا ا1/1/2012الي  يقدر  دد الاللالين-8

من ملموا ساان الق ااي اما ويقدر  دد الاللالين لي  %67.4دم سنسسة 
من ملموا ساان % 29.7ولتا دم سنسسة  775170اللفة الارسية ننو ا
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نسسة الاللالين لي اللفة والق اا  لع ملموا الساان لي ما لتسمغ  دماللفةي ا
 ا .1% .اانير اللدوا رقم 44.1

نسسة الاللالين المقيمين دا ا م يماه ق اا غزال  لع  لمالي ساان الق اا  -9
لي نين تسمغ نسسة الاللالين المقيمين دا ا م يماه اللفة  % 31.4تسمغ 

 ساان اللفة .من ملموا % 7.5الارسية 
ودي الالالره الما يالالالاه اإلنصالالالاالية دن  الالالدد الفمسالالال ينيين لالالالي الاالالالالم سمالالالغ امالالالا 
مميالالون نسالالمة لالالي امرق الفمسالال ينيةي  4.2مميالالون نسالالمةي مالالن م  11.2نالالوالي 

 .2011ي لي ن اية الاام 1948درالي  ام  مميون نسمة لي 1.37

  ية اما سينوليما يتام  سادد الفمس ينيين المقيمين ناليا لي لمس ين التاري

 2011الن ر والسنرا ل ن السياناه تةير  لالع دن  الددإلم قالد سمالغ لالي ن ايالة  الام 

مميالون وذلالال   7.2مميالالون نسالمةي ومالالن المتوقال  ان يسمالالغ  الددإلم ننالالو  5.6نالوالي 
.ي وذل  ليما لو سقيه مادوه النمو الساالدال ناليا2020ن اية  ام  سنموا

1
  

نا الفمسالال يني مالالن  مميالالاه اإلرإلالالا  سالالالرغم مالالن االالا مالالا تاالالرق لالال  دسنالالاو ةالالاس -10
منالالالذ  مالالالع يالالالد النراالالالة الصالالال يونية والقالالالوى اإلمسرياليالالالة  والماانالالالاالوالتاالالالذي  والقتالالالا 

ي  و ان اا إلالذم الممارسالاه الادوانيالةي المسالتمرال سداية القرن الاةرين نتع اليوم
 لع يومنا إلالذاي لالي ساليا  الصالراا التالاري ي الولالودم مال  الاالدو الصال يونيي لالم 

الةا  من درل  سالاامالاي ولال  الم   الاه التالي رسالمه  ااقتالا إلذتنلح لي 
ما يقر   دن لع  التقديراه اما  مع الناسة امولعي تةير  64ل ذم الاايةي لساد 

 7343147مالالن ملمالالالوا دسنالالاو ةالالاسنا إلالالالم مالالن مواليالالد لمسالالال يني دم ا %65مالالن 
نسالالمة يايةالالون اليالالوم لالالي مالالدن وم يمالالاه اللالالفة  ا5631020انسالالمةا ي مالالن م 

ي سااالالال  النالالالاا لالالالدى الاالالالدو  1948الق الالالااي ومالالالدن وقالالالرى امرالالالالي المنتمالالالة و 

                                                 
 64مقالة بعنوان ) اإلحصاء: الفلسطينييون دضاعفوا ثماني مرات بعد  –موقع ويا االخباري  –المصدر : االندرنت   1

 عاًم على النمبة( . 
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الص يونيي  ذ ان  سالرغم من تولر اا وساالا اإلغراوي لان ملموا اإلسالرااليميين 
من ملموا اإلسرااليميين  %40و تتلاوز نسست م المولودين لي لمس ين المنتمة 

دان دوروسيالة ا اصالة ا ولدوا من سم%60ي والساقي ونسست م ا2010اما لي  ام 
وغيالالر ذلالال  مالالن وآسالاليوية لريقيالالة  رسيالالة وا  مالالن اوتنالالاد السالالوليتي سالالاسقااي وسمالالدان 

لنسالالالالياه متنو الالالالالة وم تمفالالالالة لالالالالالي دصالالالالول ا وتاري  الالالالالا ولنسالالالال ا ولات الالالالالا وت ورإلالالالالالا 
النلالالارم ي وإلالالذم مفارقالالة تةالالير  لالالع الاديالالد مالالن الاسالالر والالالدووه واوسالالتنتالاه 

و مسالالالالتقسا ل الالالالذم الدولالالالالة الوييفيالالالالة  المولالالالالو ية التالالالالي تؤاالالالالد دون ددنالالالالع ريالالالال  ان
الانصالالرية القاالمالالة اةالالاا مالالن دةالالااا اوسالالتامار اوسالالتي اني لالالي سالدنالالا المسالالتند 

واوغتصالالا ي لنمايالالة مصالالالح الاولمالالة الردسالالمالي لالالي  لالالع دوا الالي القالالوال الااةالالمة 
إلالالالذا الالالالدور الالالالوييفي ي وإلالالالي دولالالالة و يماالالالن ان ترقالالالع  سالالالر سمالالالدان و ننالالالا الارسالالالي

 إلذم المن قة الارسية س م ةاا من امةااا .    لتصسح لزوا من نسيك
 ي لال ن مالن المتوقال  1سناو  مع تقديراه الل از المراالزم لالنصالاو الفمسال يني -11

  الام ن ايالة مال  التاري ية لمس ين لي والي ود الفمس ينيين الساان  دد يتساوى دن

 السالاان مالن  48.7% نالوالي الي الود السالاان نسالسة نالين ستصالسح لالي ي 2015

 7.2 مقاسالا مميالون  6.8 لالع   الددإلم سيصالا نيال   2020  الام ن ايالة واسنمال

 .لمس يني مميون
سماالاله الا الالالة السالالاانية لالالي امرالالالي الفمسالال ينية لالالي ن ايالالة  الكثافــة الســكانية: -12

لالالي اللالالفة الارسيالالة  2لالالرد/ام 462سواقالال   2دلالالراد/ االالم 703 نالالوالي 2011الاالام 
لسمااله الا الالة السالاانية لالي  تاليا سالراتغالزالي دمالا لالي  لي ق اا 2لرد/ام 4,429و

 .من الار  والي ود 2لرد/ام 362 نوالي 2011ن اية الاام 

                                                 
ديسمير  – 2011الفلسطينييون يي نهاية عام    –نشرة الملخص الدنفيذي  -الجهاز المرمزي لالحصاء الفلسطيني   1

 .13ص – 2011
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 / المسهدوطنين الغالبيهة العممهى مهن المسهدعمرين: 1الصههيويية  المستعمرات -13

السيانالالاه  لالالع دن  الالدد المواقالال   تةالاليري  ت ويالالدإلايقيمههون يههي القههد  بغههر  
موقاالالاي دمالالا  474الارسيالالة قالالد سمالالغ  فةلالالي اللالال 2011اونتالليالالة لالالي ن ايالالة الاالالام 

مسالالتامرا ن ايالالة الاالالام  518,974  الالدد المسالالتامرين لالالي اللالالفة الارسيالالة لقالالد سمالالغ
المستامرين يسانون لي منالية  % من50.6. ويتلح من السياناه دن 2010

مسالتامراي  196,178مالن م  مسالتامراي  262,493القالد  نيال  سمالغ  الالددإلم نالوالي 
الفمسالالال ينيين لالالالي اللالالالفة  سالالالسة المسالالالتامرين  لالالالعلالالالي القالالالد  الةالالالرقيةي وتةالالالاا ن

نالين سمااله د الإلالا  لمسال ينيي لالي 100مسالتامرا مقاسالا االا  20الارسيالة نالوالي 
 .لمس يني 100مستامرا مقاسا اا  68لي منالية القد  نوالي 

مالن المتوقال  دن يصالا  الوا اللالدار سنالاو  مالع سيانالاه  :2جدار الضم والتوسـع -14
% من الالا تمالر دا الالا 92االمي  757واوسالتي ان ننالالو  وزارال الدولالة لةالؤون اللالالدار

التقالالديراه نسالال  مسالالار اللالالدار  لالالع دن مسالالانة  ارالالالي اللالالفة الارسيالالةي وتةالالير
 والمناصرال سين اللدار وال   ام لر اساست ناو امرالي الفمس ينية المازولة

J1)  مالن مسالانة 13.0دم نالوالي  2010الاالام  لالي 2االم 733سمااله نالوالي %
مسالالالتامة  2االالالم 110دراقم زرا يالالالة و 2االالالم 348ن الالالا نالالالوالي اللالالالفة الارسيالالالةي م

ومنا   مفتونة ساإللالالة  لالع  غاساه 2ام 250امستامراه وقوا د  سارية و
 .دراقم مسنية لمس ينية 2ام 25

 تلماالاي يسالان ا مالا يزيالد  مالع  ال ماالالة دلال  53ويازا اللدار ن االيا نوالي 

ماا يسان ا مالا يزيالد  مالع تل 27نسمةي تتراز دغم  التلمااه لي القد  سواق  
تلماالالالا سالالالاانيا  165مميالالالون نسالالالمةي ساإللالالالالة  لالالالع ذلالالال  يناصالالالر اللالالالدار  رسالالال 

                                                 
 64مقالة بعنوان ) اإلحصاء: الفلسطينييون دضاعفوا ثماني مرات بعد  –موقع ويا االخباري  –المصدر : االندرنت   1

 عاًم على النمبة( .
 المصدر الساب .  2
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يزيالالد  مالالع نصالال  مميالالون نسالالمة وتاتسالالر مدينالالة قمقيميالالة دنالالد امم مالالالة  يق ن الالا مالالا
 .ذل  الةاإلدال  مع

% مالن  لمالالي 29ولي نف  السيا ي تةاا مسانة غالور امردن مالا نسالست  
% مالن مسالانت  90تسي ر  سرااليا  مع دا ر من الارسيةي ني   مسانة اللفة

دل  لمسال يني لالي  65نقوقية  سرااليميةي ويقيم لي  ننو  نس  سياناه مؤسساه
 .مستامر 9,500المستامرين لي ذاه المن قة  نين يسمغ  دد

ة يداي  الا  7,460سمغ  دد الة داو منذ سداية انتفالة امقصع  الشهداء: -15
ي ويةالالار  لالالع دن  الالدد الةالال داو 31/12/2011ونتالالع  29/09/2000 الفتالالرال

ةالال يداي لالالي اللالالفة  2,183ةالال يدايي مالالن م  7,235سمالالغ  قالالد 2009ن ايالالة الاالالام 
ة يداي من اإلنا ي ولالي ق الاا  124من الذاور و ة يداي  2,059الارسية سواق  

ة يدا من اإلنا .  414ة يدا من الذاور و 4,601ة يداي سواق   5,015غزال 
امرالالي الفمسال ينية. ويةالار  لالع دن  و الاري 1948ام والسالاقي مالن درالالي  ال

ةالال يداي تالالالم الاالالام  1,219سالالق   االالان دا الالر ام الالوام دمويالالة نيالال  2009الاالالام 
ي 2010ةال داو  الالا الاالام  107ةال يدايي ليمالا استةال د  1,192سواقال   2002
ا تداالالال   مالالع قوالالالا  متلالالامنين دتالالرا  قالالتم م لالاليش اونالالتالا  الالالا 9سيالالن م 

 .غزال متلامن م  دسناو ةاسنا المناصر لي ق اادس وا النرية ل

ن تقريالالالر  نصالالالاالي دصالالالدرت  وزارال ةالالالؤون امسالالالرى والمنالالالرريني دن سالالاليه  :األســـرى -16
 800ولاايالة اليالوم قراسالة  1967اإلسالرااليمي ا تقماله منالذ الاالام  قالواه اونالتالا

دلال  دساليرال و ةالراه اآلو  مالن ام فالااي  12ودساليرالي سيالن م قراسالة  دلال  دساليرا
إلنالالالا   االمالالالة لمسالالال ينية  و وتاالالالرق دنالالالد دو لميالالال  دلرادإلالالالا  لالالالم تاالالالد سنيالالال 

تاالالرر ا تقالالال م مالالراه  ديالالدال. وتي الالر السيانالالاه سالال ن مالالا  لال تقالالااي وإلنالالا  مالالن
زالالالالوا قالالالاساين لالالالي سالالاللون وماالالالتقاله اونالالالتالا  دسالالالرى و 4,610يقالالالار  مالالالن 

 5الاالر  مالن لنسالياه م تمفالةي امالا يولالد  اإلسالرااليميي سيالن م  ةالراه امسالرى
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مالن  لمالالي  الدد امسالرىي  %4.4 د فالاا ويةالامون مالا نسالست  203راهي ودسي
دسالاليراي  23 امالالايي وإلنالالا   دسالاليراي ملالالع  مالالع ا تقالالال م  ةالالرين 50ومالالن سيالالن م 

السيانالاه س نال  ومنالذ  ملع  مع ا تقالال م رسال  قالرن ومالا يزيالد. امالا ويتلالح مالن
 70دا الالر مالالن  ي ُسالاللمه2000سالالستمسر ديمالالوا  28سالالدو انتفالالالة امقصالالع لالالي 

نسالاو  دن الع امالن ن درسال  850آو   فالاي و 8  نالالة ا تقالااي سيالن م قراسالة دلال
 نواما ولان مواليدإلن دا الا الساللنا. ومالن سالين الماتقمالين  ةالراه النالوا 

 والوزراو الساسقيني اما صدر دا ر من  ةرين دل  قرار ا تقاا  دارم ما سين

  .ا تقاا لديد وتلديد او تقاا
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 ع أبناء الشعب الفلسطيني ودوزيعهم يي الوطن والشدات( : مجمو1جدول رقم )

 *2012/ 1/1في 
 

 ىدد ال لسطينيين الدولة

 2610000 *الض ة الغربية *

 1620000 ةطات غثة ** 

 1401020 قإسرا يل، *** 1948األراضي المحتلة 

 3500000 األردن

 426190 لبنان

 528940 سوريا

 571000 ****باةي الدول العربية

 640000 أمريكا الالتينية والشمالية وأوروبا ودول أخرى****

 11297150 اإلجمالي

وةد ةمنا  إ2010/ديسمبر/31ىدد سكان مخيمات الالج ين كما في – www.un.org* المصدر: موةع األونروا 
 % نسبة الثيادة السكانية السنوية إ 3بإضافة 

  10/5/2012  -رام اهلل  –النشرة االحصا ية  –: الجهاث المركث  لالحصاء ال لسطيني ** المصدر
 2011ديسمبر  –رام اهلل  -الجهاث المركث  لالحصاء -2011كتاب فلسطين االحصا ي السنو  *** المصدر: 

 إ  281ه  –
رام  – 2011ديســمبر  –الجهــاث المركــث  لالحصــاء  – 2011**** المصــدر: كتــاب فلســطين االحصــا ي الســنو  

 2010، فـإن ىـدد ال لسـطينيين المكـدر فـي الـدول العربيـة نهايـة 281اهلل ، وحسب جـدول ىـدد السـكان قه 
  1/1/2012% نســـبة ثيــــادة ســـنوية ليصــــبح اإلجمـــالي فــــي 3نســـمة، وةــــد ةمنـــا بإضــــافة  4876489 ـــو 

 نسمة إ  5026130

 
 

http://www.un.org/
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وكالة األمم المتحدة  الالج ون ال لسطينيون المسجلون لدى، : 2جدول رةم ق
 * 1/1/2012إلغاثة وتشغيل الالج ين كما في 

 المنطكة
ىدد الالج ين داخل 

 المخيمات

ىدد الالج ين خارج 
 المجموت المخيمات

 2175710 1810060 365650 األردن

 426190 228330 197860 لبنان

 528935 354665 174270 سوريا

 775170 579720 195450 الض ة الغربية

 1091880 582545 509335 ةطات غثة

 4997885 3555320 1442565 المجمـــوت

ي وقد قمنا  31/12/2010الاللالين الفمس ينيين لي  – www.un.org* المصدر  موق  امنروا 
 % نسسة الزياال الساانية السنوية . 3س لالة 

نع لادد الاللالين الفمس ينيين سا تسار ولود ولالين غيالر مساللميني امد وتم ا إلذم التقديراه الند
نزيالران  نتالع  ةالية نالر  1949يةالما إلالذا الاالدد مالن تالم تةالريدإلم مالن الفمسال ينيين ساالد  الام   ذ و

الالذين رنمالوا دو تالم تالرنيم م  'نس  تاري  واالة الاو  لاللالين' وو يةما ديلالا الفمسال ينيين 1967
 ولالين دصال.    والذين لم ياونوا مع  مفية النر  1967 ام 

 
 

 1/1/2012كما في  الضفة الغربيةالالج ون ال لسطينيون في ، : 3جدول رةم ق

 اسم المخيم المنطكة
سنة 
 اإلنشاء

ىدد الالج ين داخل 
 المخيم

ىدد الالج ين 
 خارج المخيم

 نابلس

 16,375 1950 ىسكر

 24,310 1950 بالطة 223437

 7,830 1949 ال ارىة

http://www.un.org/
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 6,950 1950 ،1مخيم ق

 9,270 1952 نور شمس

 20,200 1950 طولكرم طولكرم

 16,480 1953 جنين جنين

 الكدس

 11,330 1966 شع اط

186304 

 10,815 1948 األمعر 

 2,472 1949 دير ىمار

 11,330 1949 لثونجال

 11,330 1949 ةلنديا

 الخليل

 13,390 1949 الد يشة

143847 

 4,841 1948 ىايدة

 1,030 1949 بيت جبرين

 8,240 1950 ال وار

 10,712 1949 العروب

 أريحا
 6,592 1948 ىكبة جبر

11299 
 1,953 1948 ىين السلطان

الج ون من 
 غثة

 14833 - ــ ــ

 579720 195450 اإلجمالي

 775,170 إجمالي ىدد الالج ين في الض ة الغربية
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 1/1/2012كما في  قطاع غزةلالج ون ال لسطينيون في ا ، :4رةم ق جدول

 اسم المخيم المنطكة
سنة 
 اإلنشاء

ىدد الالج ين داخل 
 المخيم*

ىدد الالج ين خارج 
 المخيم

 دير البلح
 21,115 1949 دير البلح

 24,720 1949 المغاث  46,503

 122,842 70,040 1948 خانيونس خانيونس

 النصيرات
 63,860 1948 يراتالنص

 31,930 1952 البريل 35,916

 76,286 101,970 1949 رفح رفح

 211,964 84,460 1951 الشاطئ غثة

 89,034 111,240 1954 جباليا جباليا

 582,545 509,335 اإلجمالي

 1091880 إجمالي ىدد الالج ين في ةطات غثة

 دد ساان م يماه الاللالين اما لي – www.un.org*المصدر  موق  امونروا 
 .2010/ديسمسر/31
 % نسسة الزيادال الساانية السنوية .  3قام السان  س لالة  

 

 1/1/2012كما في  األردنالالج ون ال لسطينيون في    ،5جدول رةم ق.

 اسم المخيم المنطكة
سنة 
 اإلنشاء

ىدد الالج ين 
 داخل المخيم

ج ين ىدد الال
 خارج المخيم

 شمال ىمان
 29,870 1952 جبل الحسين قالنث ة،

407,059 
 107,120 1968 البكعة

 جنوب ىمان
 52,530 1955 الوحداتقىمان الجديد،

509,956 
 7,210 1968 الطالبية

http://www.un.org/
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 منطكة الثرةاء
 20,600 1949 مخيم الثرةاء

514,573 
 54,590 1968 مخيم حطينقماركا،

 دمنطكة إرب

 25,750 1951 مخيم اربد

 22,660 1968 مخيم الحصن 253,472

 20,600 1968 مخيم سوف

 * 125000 24,720 1967 مخيم غثةقجرع، جرع

الج ون مسجلون 
وموثىون داخل 

 المخيمات

- - - - 

 1,810,060 365,650 اإلجمالي

 2,175,710 ىدد الالج ين في األردن إجمالي

 ــين فــي األردن بالمواطنــة األردنيـة الكاملــة باســتثناء الالج ــين والنــاثحين مــن *  يتمتـع كافــة الالج
، ألــف يكيمــون فــي مــدن وةــرى األردن ، والبــاةي مــنهم 125أبنــاء ةطــات غــثة وىــدد م حــوالي ق

 الجي يكيمون في مخيم جرع/غثة إ  24720
 

 1/1/2012كما في  لبنان الالج ون ال لسطينيون في، : 6جدول رةم ق

 سنة اإلنةاو اسم الم يم ةالمن ق
ىدد الالج ين 
 داخل المخيم

ىدد الالج ين 
 خارج المخيم

 52780 618 1952 مار اليا  سيروه

 اللسا

 16,480 1948 سري السرالنة

46484 
 

 مدمر 1949 داوانة
 4,120 1956 لسية

 8,755 1949 ةاتيال
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 صيدا

 48,922 1948  ين النموال

45610 
 

 مدمر  نساتية
 4,635 1948 المية مية 

 صور

 9,785 1949 السص

53571 
 

 28,325 1948 الرةيدية

 20,085 1955 سري الةمالي

  راسم 
 30,900 1949 ن ر السارد

11624 
 16,995 1956 السدوام 

 8975 8,240 1949 ويفا السقاا

ولالون من الم يماه المدمرال 
 موز ين دا ا الم يماه

  9286 

جموتالم  197860 228330 

 426190 إجمالي ىدد الالج ين في لبنان

 
 1/1/2012كما في  سورياالالج ون ال لسطينيون في ا   7لدوا رقم ا

 اسم المخيم المن قة
سنة 
 اإلنشاء

ىدد الالج ين 
 داخل المخيم

ىدد الالج ين 
 خارج المخيم

 دمة 

 19,570 1948  ان الةيك

303883 
 9,780 1950 نوند ان 

 21,630 1968 سسينة

 22,660 1948 قسر السه 
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 19,054 1968 الرمانال

 نم 
 15540 19,570 1950 النير 

  5,665 1962  ين التا 

 22,660 1949 نمص نمص
18367 

 8,240 1950 منما منما

  10,300 1955  ان الالذقية الالذقية

 در ا
 10,815 1950 در ا

16875 
 4,326 1967 ،قالطوار درىا 

 354665 174,270 المجموت

 528935 إجمالي ىدد الالج ين في سوريا

دل  نسمةا لقد انتسس م السان  لمن  135مالنية  سالنسسة لاللالين لي م يم اليرمو  انوالي 
 الاللالين  اري الم يمي سسس  دن م يم اليرمو  و تاتسرم واالة الاو  م يماي رسمياي لاللالين.
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كما في  1967ىدد السكان المكدر في األراضي ال لسطينية المحتلة ا   8قم الدوا ر 

1/1/2012* 
 النسبة ىدد السكان  المنطكة/  المحافظة

 100.0 4,230,000 ال لسطينية األراضي

 61.8 2,610,000 الغربية الض ة

 6.7 284,834 جنين

 1.4 57,614 طوباس

 4.0 170,598 طولكرم

 8.3 348,566 نابلس

 2.4 101,331 ةلكيلية

 1.6 65,366 سل يت

 7.4 313,734 اهلل والبيرة رام

 1.1 47,380 واألغوار أريحا

 9.3 393,004 الكدس

 4.7 196,779 لحم بيت

 14.9 630,794 الخليل

 38.2 1,620,000 غثة ةطات

 7.5 315,779 غثة شمال

 13.3 564,283  غثة

 5.5 234,748 البلح دير

 7.2 306,003 خانيونس

 4.7 199,187 رفح

 2011ديسالمسر  – 2011الفمسال ينيون لالي ن ايالة  الام ي  –* المصدر  الل از المرازم لالنصاو الفمس يني 
 31ص–رام اهلل  –
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 *1/1/2012كما في  1967ىدد السكان المكدر في األراضي ال لسطينية المحتلة  ا   9لدوا رقم ا

 العمر
 ةطات غثة الغربية الض ة األراضي ال لسطينية

كال 
 الجنسين

كال  إنا  اكور
 الجنسين

كال  إنا  اكور
 الجنسين

 إنا  اكور

0-4 620,987 316,896 304,091 356,775 181,901 174,874 264,212 134,995 129,217 
5-9 565,140 288,565 276,575 331,929 169,257 162,673 233,210 119,308 113,902 
10-14 533,385 272,436 260,949 321,327 164,250 157,077 212,058 108,186 103,872 
15-19 501,455 255,866 245,589 307,928 157,590 150,338 193,527 98,276 95,251 
20-24 425,375 217,066 208,309 263,658 134,903 128,755 161,717 82,163 79,554 
25-29 330,351 168,881 161,470 205,553 105,109 100,444 124,798 63,772 61,026 
30-34 271,167 138,280 132,887 172,475 87,949 84,526 98,692 50,331 48,361 
35-39 230,381 116,635 113,746 151,850 77,025 74,825 78,531 39,610 38,921 
40-44 193,757 98,741 95,016 129,539 66,027 63,512 64,218 32,714 31,504 
45-49 162,057 84,047 78,010 108,179 55,839 52,340 53,878 28,208 25,670 
50-54 124,782 64,655 60,127 82,834 42,751 40,083 41,948 21,904 20,044 
55-59 86,303 43,823 42,480 56,380 28,713 27,667 29,923 15,110 14,813 
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60-64 61,892 29,939 31,953 40,685 19,814 20,871 21,207 10,125 11,082 
65-69 45,418 20,156 25,262 30,891 13,861 17,030 14,527 6,295 8,232 
70-74 32,767 13,653 19,114 22,646 9,578 13,068 10,121 4,075 6,046 
75-79 22,832 9,310 13,522 15,695 6,466 9,228 7,138 2,844 4,294 

80+ 23,035 9,629 13,406 16,250 6,788 9,462 6,785 2,841 3,944 
 795,733 820,757 1,616,490 1,286,773 1,327,821 2,614,594 2,082,506 2,148,578 4,231,084 المجموت

 32ص–رام اهلل  – 2011ديسمسر  – 2011الفمس ينيون لي ن اية  ام ي  –* المصدر  الل از المرازم لالنصاو الفمس يني 
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 ملحق
األشكال البيانية الخاصة بتوثيع الشعب 

 1/1/2012ال لسطيني كما في 
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 *،1ملحق رةم ق
 

 ما  و األساس الكانوني المباشر لحق العودة؟ -
الالالذم تسنتالال  اللمايالالة الااممالالة لألمالالم  194يسالالتند نالال  الاالالودال  لالالع القالالرار الالالرقم  -

ي وتتلالمن  نةالاو 1948االانون اموا  11المتندال لي دورت ا ال ال ة ستالاريك 
للنة تولي  تاساة لألمم المتندالي وتقريالر ولال  القالد  لالي نيالام دولالي داالالم 

 وتقرير ن  الاللالين لي الاودال  لع ديارإلم. 

 ما  ي الحكوق المترتبة ىلى  اا الكرار؟  -
   ال ة نقو  دساسية   11يترت   مع إلذا القرار ولقاي لممادال  -

ع اممالالالالاان التالالالالي دلسالالالالروا  مالالالالع ماادرت الالالالا. وإلالالالالو يةالالالالما نالالالال  الاالالالالودال  لالالالال أواًل:
الاللالين الم لرين  لع  اري لمس يني دو دولالال  الالذين درغمالوا  مالع الملالوو 

ي دو  لالع اللالفة 1948 لع منا   د رى دا ا امرالي المنتمة لالي الاالام 
 . 1948الارسية وق اا غزالي وإلي المنا   التي لم يةمم ا اونتالا لي 

الااالدين  1948اادال الممتمااه دو المماياه ال اصة ساللالي ن  است ثانيًا:
 لع تديارإلمت ام  لالع سيالوت م. وتالم تاايالد إلالذا النال  لالي ورقالة  مالا سالارتارية 

ستولاليح دن إلالذا النال  تالاالودال  لالع سيالوت مت.  1950اممم المتندال لالي آذار 
ولدده اللماية الاامة الت ايد  مع ن  استاادال الممتمااه لي قالرار صالدر 

يةالالير  لالالع تنقالالو  الفمسالال ينيين غيالالر القاسمالالة لمتصالالر  لالالي  1974لالالي الاالالام 
 الاودال  لع سيوت م وممتماات م التي  ردوا من ات. 

                                                 
*
سههات والنشههر المؤسسههة العربيههة للدرا –مدههاب حهه  العههودة مقههد  وقههانوني ومممههن  –المصههدر : د.سههلمان أبههو سههدة   

 .www.plands.orgاالندرنت :  –   باإلضاية إلى الوثائ  الواردة يي موقع هيئة أر  يلسطين 2001
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ن  التاويق  وإلذا الن  ينص  مع منح تاويق نقدم  ن  سالارال  ثالثا:
اممالالالالالال  ال اصالالالالالة دو المفقالالالالالودين دو المصالالالالالاسين . وإلالالالالالو يةالالالالالما لالتالالالالالين مالالالالالن 

 الاللالين  
رر الاالالودال نيالال  ينالال  ل الالا النصالالوا  مالالع تاالالويق اامالالا الفالالالة التالالي تقالال . د

  ن لقدان اممال  ال اصة التي تارله لمتدمير دو التم . 
الفالة التي قد ت تار  و اي  دم ممارسة ن  الاودال  لع ديارإلا واسالتاادال  .  

دمالا الالالالا. وينالالالال  ل الالالالذم الفالالالالالة النصالالالالوا  مالالالالع تاالالالالويق اامالالالالا  الالالالن االالالالا 
 و. دمالا ا سواو دصاس ا التم  والتدمير دم 

  ل يسكط  اا الحق بمرور الثمن؟  -
و يسالالق  ستقالالدم الالالزمن منالال  نالال   194 ن نالال  الاالالودال المتلالالمن لالالي القالالرار  -

لردم ياني االا ولاليو تالم  الردم سمفالردمي ونال  لمالا ي يتامال  سةالا   الرد 
مالالن درلالال . وقالالد ااتسالال  إلالالذا النالال  قالالوال مانويالالة و رليالالة  مالالع مالالدى سالالنواه 

م  يلالالاد نالالا لمقلالالية الفمسالال ينيةي امزمالالة التالالي مالالا تالالزاا قاالمالالة ساسالالتمرار  الالد
نيالال  دن اللمايالالة الاامالالة لألمالالم المتنالالدال وايسالاله  مالالع مالالدى السالالنواه التالالي 

ي  مع   ادال الت ايد  مي . وقد دصالسح إلالذا النال  ذا 194تمه صدور القرار 
 نالالالدما صالالالاره القلالالالية الفمسالالال ينية ت الالالر  لالالالي  1974قالالالوال داسالالالر منالالالذ الاالالالام 

سالال يني لالالي تقريالالر مصالاليرمت. ولالالي اممالالم المتنالالدال تنالاله سنالالد تنالال  الةالالا  الفم
الالالالالذم دنةالالالال   3376دصالالالالدره اللمايالالالالة الاامالالالالة القالالالالرار  1975تةالالالرين ال الالالالاني 

 الملنة ال اصة سممارسة الةا  الفمس يني نقوق  غير القاسمة لمتصر . 

داالالالده إلالالالذم الملنالالالة لالالالي تقاريرإلالالالا  مالالالع رسالالال  نالالال  الاالالالودال سالالالالنقو  الو نيالالالة  -
تالنقالو  الايالر قاسمالة لمتصالر  لمةا  الفمس يني. وورد لي دند التقارير دن 

لمةا  الفمس يني و يمان دن تمار   و لي لمس ينتي ودن تممارسة الن  
الفالالالردم لمفمسالالال يني لالالالي الاالالالودال  لالالالع سمالالالدم امصالالالمي تةالالالاا ةالالالر اي و سالالالد منالالال  
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لممارسالالالالالة إلالالالالالذا الةالالالالالا  نقوقالالالالال  لالالالالالي تقريالالالالالر المصالالالالالير واوسالالالالالتقالا والسالالالالاليادال 
 القوميةت.

 دىم حق العودةإ؟ ما  ي المواثيق الدولية التي ت -

سالا  نال  يسالتند  لالع ملمو الة مالن  194 ن ن  الاودال و يقتصر  مع القالرار  -
الموا ي  الدوليةي  اصة دن تن  الاودال لي القانون الدولي المااصر يةما 
لمي  لنايا امسااد القسرى  ن الو نت. ودإلم الموا ي  الدوليالة التالي تالد م 

 ن  الاودال إلي  

 ،إ  1948اإلنسان ق اإلىالن العالمي لحكوق -
 إ  1967، وبروتوكول ىام 1951المعا دات اات العالةة بوضع الالج ين ق -
 ،  1966المعا دة الدولية للحكوق المدنية والسياسية ق -
 ،إ  1965معا دة إثالة جميع أشكال التمييث العنصر  ق -
 ،إ  1976المعا دة للحكوق االةتصادية االجتماىية والثكافية ق -
 ،إ  1981اإلفريكية حول حكوق اإلنسان والشعوب ق المعا دة -
 ،إ  1969المؤتمر األمريكي لحكوق اإلنسان والحريات االساسية ق -
 ،إ  1948اإلىالن األمريكي لحكوق ال رد ق -
 ،إ  1950المعا دة األوروبية لحماية حكوق اإلنسان والحريات االساسية ق -
 ،إ  1991ي الدول المستكلة قالمؤتمر الخاه بالسكان والكبا ل األصليين ف -
 ،إ  1949معا دة جنيف الرابعة ق -
 ،إ  1997مواثيق حكوق اإلنسان حول تنمية المهجرين ق -
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 ،:2ملحق رةم ق
  1الالج ون ال لسطينيون وحق العودة

 

 أوال : حول تعريف الالجيء : 
اإللريقيالالالة ي مالالن القالالالانون امساسالالالي لمنيمالالالة الونالالالدال 2ي الفقالالالرال 1لقالالد لالالالاو لالالالي المالالالادال -1

دن ت لفية وليو ت م   مالع دم  نسالان الال ر  لالع ماالادرال مسالان   1969لسنة 
الالالو ني والملالالوو  لالالع ماالالان آ الالر  الالاري مسالالان  امصالالمي دو الالالو ني وذلالال  سسالالس  
 دوان  ارلي دو انالتالا دو إليمنالة دلنسيالةي دو سسالس  نالواد  ت الا   الالو   الرا 

ما لي لمي  درلاو   مسان  امصمي دو الو نيت.سالنيام الاامي  ما لي لزو وا 
امالالالا مي الالالا  اوروسالالالا لالالالي تاريفالالال  لولالالال  الاللالالاليو ل الالالو يراالالالز  مالالالع دولالالالال  تالالالالذين و  -2

 يست ياون دو و يودون.. مسسا  ةتع الاودال  لع و ن م..ت . 
تاريال  لاللالالين  1985سيان قر النة الصالادر  الن منيمالة الالدوا اممريايالة سالنة  -3

 وندال اإللريقية. يةس  التاري  الصادر  ن منيمة ال
ان المننالالع الالالذم اتساالال  قالالانون الاللالالالين لالالي ا الالر النالالر  الاالميالالة ال انيالالةي لالالم 

 يتل  ننو التاويق سقدر ما اتل  ننو  
تالالالالولير مسالالالالان لديالالالالد لعنسالالالالان الالالالالذم انتالالالالزا مالالالالن مسالالالالان ي ام ننالالالالو   الالالالادال  . د

 اوستي ان. 
ننو او ترا  سالنالة  لع نماية م ا اولال  اوة اص مالن اولال  ادي  .  

مالالا لالالي سمالالدإلم اوصالالمي لالالي نالالاا ارغمالالوا  مالالع الاالالودال   مالالا لالالي سمالالد للالالوال م وا 
 الي  . 

                                                 
 . 1994ا صي 80-68اص 19ملمة الدراساه الفمس ينية  دد –ايميا زري   1
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إلالالالالالذم اذن او الالالالالر الاامالالالالالة التالالالالالي مالالالالالا زالالالالالاله تنالالالالالدد النقالالالالالاش الالالالالالداالر نالالالالالوا الاللالالالالالالين 
والم الالالالرين لالالالالي اوروسالالالالا الارسيالالالالةي وقسالالالا ذلالالالال  لالالالالي النممالالالالة ال ادلالالالة  لالالالالع ارغالالالالام اوتنالالالالاد 

 سال لرال  لع  سرااليا.السوليتي الساس   مع السما  لمموا نين الي ود 
  
 : 194ثانيًا : الالج ون ال لسطينيون وا مية الكرار  

تاري يايي اان الترايالز لالي النالالة الفمسال ينية م تمال  تمامالايي لالالاللالون الفمسال ينيون و 
يساون مساناي غير سمدإلم امصالمي. ورغسالت م الألساسالية إلالي دن يسالمح ل الم سالالاودال  لالع 

. وإلالالذا إلالو مصالالدر اوإلميالة السالاالالة لقالالرار اومالم المتنالالدال رقالالم و الن م  ذا مالالا ا تالاروا ذلالال 
. لالالالالقرار يانالالالي تنديالالالداي سالالالالاللالين الفمسالالال ينيين ويؤاالالالد نق الالالم لالالالي الاالالالودال دو لالالالي 194

لالالال ن الاللالالالالالين  -دو الذرياالالالة–التاالالالويق لمالالالذين و يرغسالالالون لالالالالي الاالالالودال. ول الالالذا السالالالالس  
امي لاللالالالالين التالالالاس  الفمسالالال ينيين غيالالالر مةالالالمولين سالنمايالالالة تنالالاله ملالالالمة المنالالالدو  السالالال

لالمم المتندال وميمالة منيمالاه دوليالة د الرى. ل نةالاو امونالروا االان ينسال  مالن القالرار رقالم 
. واستنادا  لع إلذم الواالة. ل ن تالالليو الفمسال يني إلالو االا  نسالان االان مسالان  194

. ولقالالد 1948آيار/مالالايو  15و 1946الماتالاد لمسالال ين لالي الفتالالرال مالا سالالين نزيران/يونيالو 
 ت. 1948صدر رزق  سسس  النزاا سنة منزل  وم

 

 ثالثا : حق العودة والكانون الدولي: 
ا ي  اسالالاله ايلالالالا لالالالي القالالالانون 3ا 194ان نالالال  الاالالالودالي الالالالوارد سصالالالرانة لالالالي القالالالرار رقالالالم 

ا مالالن او الالالن الاالالالمي لنقالالو  اإلنسالالاني والالالذم إلالالو 13الالالدولي. لقالالد لالالاو لالالي المالالادال ا
لاالالالا  نسالالالان نالالال  نريالالالة اونتقالالالاا  -1 نلالالالر اوسالالالا  لالالالي القالالالانون الالالالدوليي مالالالا يمالالالي  ت

لاا  نسان ن  ماادرال دم سمدي سما لي ذلال  سمالدمي  -2والسان لمن ندود اا دولة   
لالالن ينالالرم ام  نسالالان سصالالورال ا تسا يالالة مالالن نالال  الالالد وا  لالالع  -3والاالالودال  لالالع سمالالدم.ت   

 سمدمت .
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قاتالال  ي والالالذم و 1966ويسالالتمد المي الالا  الالالدولي سةالالان النقالالو  المدنيالالة والسياسالالية لسالالنة 
  سراالياي سم ت  من او الن الاالمي لنقو  اإلنسان. 

مالالالن لانالالالال  الملمالالال  اوقتصالالالالادم  1946اوا توايالالالد لنالالالال  الاللالالالالين لالالالالي الاالالالودال سالالالالنة 
واولتمالالا ي التالالاس  لالمالالم المتنالالدال وُد يالالد ت ايالالدم لالالي المسالالدا الصالالادر  الالن إلالالذا الملمالال  

 . وورد إلذا المسدا اما يمي  1973سنة 
مييز من ام نوا ااني االار  دو المون دو اللن  لاا  نسان الن ي سال ت . د

دو الماة دو الدين دو الالردم السياسالي دو غيالر السياسالي دو المنساله الالو ني 
دو اولتمالالالالالا ي دو الممتماالالالالالاه دو الالالالالالزواي دو ام ولالالالالال  التمالالالالالا ي ا الالالالالري 

 سالاودال  لع و ن . 
لالالالن يلالالالرد دم  نسالالالالان ا تسا الالالا مالالالالن لنسالالاليت  دو يالالالرغم  مالالالالع الت مالالالي  ن الالالالا  .  

 لنرمان  من الن  لي الاودال  لع سمدم. اوسيمة 

 لن يلرد ام  نسان ا تسا ا من ن  الاودال  لع سمدم.  . ه

لن ينار  مالع دم  نسالان نال  الاالودال  لالع سمالدم سسالس   الدم امتالاال  للالواز  .  
 سفر دو و يقة سفر ا رى. 

مةالامة قاالمالالة لالي ت سيالال  إلالذم الماالالايير الالالواردال  -ايميالا زريالال –لاالن إلنالالا  امالا يقالالوا 
ندال نالال  الاالالودال لالالي نالالالة الفمسالال ينيين. لاإل النالالاه الالالواردال ا الالالم تفتالالرق ا الالالم لمسالالا

ولود تسمدت اان اإلنسان لي  دو ياون لي  موا نا ولي  ماان  الاودال الي . ومن الوالح 
ان ام تفسير نرلي لمقانون يؤدم  لع ا تسار الفمسال ينيين و يمماالون نال  الاالودال ون 

 ليسه دولت م  .  ت سرااليات
وال الالة إلالالذا المالالس  القالالانوني الةالالاميييقوا د. زريالال  تساالالق النيالالر  مالالا اذا ولالالي م 

االالالان الفمسالالال ينيون يمماالالالون نالالال  الاالالالودال  لالالالع  سالالالراالياي لالالال ن م يمماالالالون نالالال  الاالالالودال  لالالالع 
ارتالالالس  اوتااالالالد قانونيالالالااي مالالالن  -لالالالي النالالالالة الفمسالالال ينية–لمسالالال ينت ذلالالال  ان نالالال  الاالالالودال 
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الالذم يقلالي سنال  الفمسال ينيين ي 1974 ، ىام29ق 3236 ةرار الجمعية العامة الا 
 لي تقرير المصيري لقد لاو لي إلذا القرار  

تؤاالالد االلمايالالة الاامالالةا مالالن لديالالد نقالالو  الةالالا  الفمسالال يني لالالي لمسالال يني  -1
 غير القاسمة لمتصر ي و صوصاي  

 ا د ا الن  لي تقرير المصير دون تد ا  ارليي 

 ا ا الن  لي اوستقالا والسيادال الو نية. 
ايضـا حـق ال لسـطينيين غيـر الكابـل للتصـرف، فـي العـودة  تؤكد من جديـد -2

 باىادتهم"  إلى ديار م وممتلكاتهم التي شردوا منها واةتلعوا، وتطالب

 :  194رابعا : سياسة الواليات المتحدة تجا  ةرار 
التصويه اممرياي لي اللماية الاامة لالمم المتندال لي اانون اووا/ ديسمسر 

اةارال  لع تةديد م م من لان  ادارال امنتون  مالع ان الا تالرلق  ل  دووت ي ل و 1993
المانالالالي سنالالال  الاالالالودال. لمنالالالذ  194مسالالالدا ت سيالالال  القسالالالم ال الالالاص سالامالالالا لالالالي القالالالرار رقالالالم 

ا ددسه الووياه المتندالي وسانتيامي  مع تقديم القراراه المتامقة ساونروا 1950السداية ا
الم مالالة لالداي والتالالي تايالد تاايالالد قالرار اومالالم  لالع اللمايالالة الاامالة ود م الالاي سمالا لي الالا الفقالرال 

ترالااله  الن – لع يومنا إلذا -1993ي  و دن ا منذ ديسمسر 194المتندال اوصمي رقم 
 لي لوو ت اس  الموق  اممرياي اإلسرااليمي.   194د م القرار 

 : 194خامسًا: الرؤية اإلسرا يلية للكرار 
ولالالاليو  100,000اسالالالترلاا  ت سالالالراالياتي  رلالالاله 1948لالالالي د الالالر نالالالر  سالالالنة 

 رلالالالال ا  ت سالالالالراالياتلمسالالالال ينيي دم ننالالالالو  ةالالالالر الاالالالالدد المقالالالالدر لاللالالالالالين. إلالالالالا سالالالالتلدد 
وذريالت مي ام ننالو  1948ليستو   دا ا ال   ام لر ما مقدارم  ةر ولالالي سالنة 

  االدو  300,000
ي وتاديالتالال  الالنقالالةي لالالزو دساسالالي مالالن 1952قالالانون اللنسالالية اإلسالالرااليمي لسالالنة 

مين ونصالالوص ذلالال  القالالانون الالالذم يؤاالالد  مالالع دن تالاالالر  و  مميالالة تالمنالال تي ولالال  ملالالا
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يماالالن م النصالالوا  مالالع اللنسالالية اإلسالالرااليمية  الالن  ريالال  الاالالودالي سالالا  مالالي م ان ينصالالموا 
 مي الالالا مالالالن  الالالالا اإلقامالالالة دو الالالالوودال دو التلالالالن ت. والاللالالالالون الفمسالالال ينيون و يماالالالن م 

سقة. سالالالا  ن إلالالالذا ااتسالالالا  نالالال  التلالالالن  والاالالالودال  لالالالع ديالالالارإلم  مالالالع دسالالالا  اوقامالالالة السالالالا
القانون يتلمن لقراه المراد من اي سالتنديدي من  الفمس ينيين سصورال داالمة من الاالودال 
لي دم زمن اان  لالع ديالارإلم امصالمية. واالي ياتسال  المالرو نال  اإلقامالة سمولال  الفقالرال 

من القانون اإلسرااليمي المةار  لي  ي  ميال  ان يسالرإلن  الن انال  االان مولالودا لالي السمالد  3
ا. دمالا 1952تموز/يوليالو  14اوقد  دا إلذا التاريك ونقالا  لالع  1952/مار  لي اذار

ليالالذإل   لالالع دساالالد مالالن ذلالال  لالالي  1980التاالالديا الالالذم دد الالا  مالالع قالالانون اللنسالالية سالالنةي
اسالالالت ناو امإلميالالالة واتسالالالا  اللنسالالالية اإلسالالالرااليميةي اذ يمنا الالالا  الالالن دولالالالال  الالالالذين يتمتاالالالون 

 سنقو  اللنسية لي تدوا التسمات الملاورال. 
دمالالالا سالنسالالالسة لمموقالالال  اإلسالالالرااليمي تلالالالام نالالالا مةالالالامة الاللالالالالين الفمسالالال ينييني ارغالالالم 

 مسالوليت ا الااممة والمساةرال  ن  م  إلذم المةامةا ليتم ص ليما يمي   
تقديم تاويلاه لاللالين الفمس ينيين ةر  تقديم تاويلاه ايلا لي ود الالسالد  أواًل:

 الارسية  
لناومالالة اإلسالالرااليميةي ا الالادال تالالو ين الاللالالالين لالالي وإلالالذا دإلالالمي مالالن ول الالة نيالالر ا ثانيــًا:

دمالالاان ةالالتات م مالالن  الالالا مالالنن م نقالالو  اوقامالالة واللنسالالية لالالي الالالسالد الارسيالالة 
 الملاورال. 

ما الاما نين نصا  لع ال ري  المسدودال لالي ةال ن نال  الاالودالو مالا إلالي ددواه 
تنلالير اللا  التي يمما ا الفمسال ينيون لمامالا الالدؤو  لالي قلالية نال  الاالودالو  ن ال

واوسالالالتاداد ل الالالذا اممالالالر و يالالالزاون سالالالداالييني امالالالا يالالالرى د.ايميالالالا زريالالال ي الالالالذم يقتالالالر  السالالالدو 
 سال  واه التالية  

  مع الفمس ينيين ان يسنوا نوارا من التنسي  م  الدوا الارسية ام رى.  -1
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إلنالا  نالالة ماسالة  لالالع نقالاش صالريح لالي الملتماالالاه الفمسال ينية سةال ن قلالالية  -2
 الاللالين. 

 دال ان توال  الاللالين انفس م.  مع القيا -3

 مالالع القيالالادال ان تلالالمن لاللالالالين نالال  الوصالالوا  مالالع اللنسالالية الفمسالال ينية ديالالاي  -4
 تان دمانة اإلقامةي ونةدإلم لمقاومة النموا المارولة من ال اري. 
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ر سكانها سنة 3ملحق رةم ق 1948، الكرى ال لسطينية التي ُ جِّ
1 

 
 

 الكرية الرةم ريةالك الرةم الكرية الرةم الكرية الرةم

الثوق  -2 وبل الكمح -1
 الشوكة التحتا -4 السنبرية -3 ال وةاني

الثوق  -8 الخصاه -7 المنشية -6 خان الدوير -5
 التحتاني

  ونين -12 الخالصة -11 المنصورة -10 لثاثة -9

ىرب  -14 مداحل -13
 السمنية

 البروة -16 فرىم -15

 -19 الثيب -18 العابسية -17
مغر 
 الطابغة -20 الخيط

 معار -24 الدردارة -23 المنصورة -22 ةيطة -21

منصورة  -27 ك ر برىم -26 الناىمة -25
 الدامون -28 الخيط

خربة  -31 فارة -30 الدوارة -29
 الرويس -32 المنطار

 -36 الجاىونة -35 ىلما -34 الصالحية -33
غوير 
 أبوشوشة

خربة الوىرة  -40 بيريا -39 تليل -38 الحمراء -37
 السوداء

ىين  -43 الحسينية -42 الم تخرة -41
 واد  الحمام -44 الثيتون

الراس  -46 الثاوية -45
 األحمر

 المجدل -48 ميرون -47

                                                 
-الناصرال-يةمراز اللميا لالسنا  اولتما -ا داد غازم لال - ري ة لمس ين الاامة لاا القرى الم ّلر ساان ا 1

 تاريك اوصدار غير مسلا .
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 حطين -52 ىمكا -51 سعسع -50 البويثية -49
 نمرين -56 ةدس -55 دير الكاسي -54 خيام الوليد -53
 النهر -60 يةالمالك -59 الكابر  -58 جاحوال -57
 الغابسية -64 العري ية -63 أم ال رج -62 غرابة -61

الظا رية  -67 خربة جدين -66 النبي يوشع -65
 التل -68 التحتا

 لوبيا -72 ىكبرة -71 سحماتا -70 الدرباشية -69
 النكيب -76 الثنغرية -75 سبالن -74 بيسمون -73

جب  -79 غباطية -78 مالحة -77
 الدين ناصر -80 يوسف

 الشجرة -84 الكديرية -83 ص صاف -82  راو  -81
 ص ورية -88 الشونة -87 طيطبا -86 ىرب الثبيد -85
 خربة سعسع -92 ال راضية -91 دالتة -90 العلمانية -89
 بلد الشيص -96 ك ر ىنان -95 ماروس -94 ديشوم -93

 الطيرة 100 المنشية -99 كراد الغنامة -98 صالحة -97

 ياجور -104 خربة كراثة -103 كراد البكارة -102 سرول -101

 ك ر سبت -108 البطيحة -107 يردا -106 تربيخا -105

ىرب  -111 الويثية -110 النبي روبين -109
 المنارة -112 الشمالنة

 السمرا -116 السمكية -115 ىموةة -114 إةرت -113

 سمص -120 ياةوق -119 ةباىة -118 خربة ىربين -117
 الحمة -124 المنصورة -123 ةديتا -122 البصة -121

ىرب  -127 أبو شوشة -126 المنشية -125
 أم خالد -128 البواطي

 خربة بيت ليد -132 الساخنة -131 خربة لد -130 العبيدية -129
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 بيارة ك ر صور -136 تل الشوخ -135 ك رة -134 معار -133

خربة  -137
 الدامون

 فرديسيا -140 الغثاوية -139 كوكب الهوا -138

 -142 الجلمة -141
خربة 
 دالية الروحاء -144 األشرفية -143 الثاوية

خربة  -147 خربة أم صابونة -146 معلول -145
 الطنطورة -148 الجوفة

 الغبية ال وةا -152 ةنير -151 يبلى -150 ىين حوض -149

ىين  -154 ىتليت -153
خربة  -155 المنسي

 بصرت -156 البرج

 الحرم -160 ىولم -159 النغنغية -158 المثار -157

خربة  -161
 المنصورة

الغبية  -162
 التحتا

 إجليل الشمالية -164 سيرين -163

 -166 المجيدل -165
وىرة 
 إجليل الكبلية -168 الطيرة -167 السريس

خربة  -170 حدثا -169
 بيار ىدس -172 أم ىجرة -171 الكساير

مسيل  -175  وشة -174 الدلهمية -173
 الجثل

 المويلح -176

 أبو كشخ -180 فرونة -179 المنسي -178 كويكات -177

 -183 اللجون -182 السميرية -181
ىرب 
 السوالمة -184 العريضة

 الشيص مونس -188 السامرية -187 الك رين -186 السموىي -185

ىرب  -191 صبارين -190 خربة الطاةة -189
 المر -192 الص ا

 فجة -196 الحمرا -195 البطيمات -194 البيرة -193

الجماسين  -200 الخنثير -199 خبيثة -198 دنة -197
 الغربي
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 المسعودية -204 ال اتور -203 أم الشوف -202 إندور -201

 -207 السنديانة -206 جبع -205
ىرب 
ظهرة 
 الضمير 

 مجدل يابا -208

ىرب  -211 بريكة -210 الصرفند -209
 المثيرىة -212  كراءال

خربة  -215 كبارة -214 إجثم -213
 السركس

 ةولة -216

 -218 خربة المنارة -217
خربة 
 رنتية -220 رمل ثيتا -219 الشونة

ىرب  -223 جبول -222 ك ر الم -221
 العباسية -224 الن يعات

واد   -227 المرصه -226 ىين غثال -225
 ساةية -228 الحوار 

 سلمة -232 خربة ثل ة -231 ةومية -230 السوامير -229

 -235 ثرىين -234 خربة ةمباثة -233
خربة 
 الخيرية -236 المجدل

 ك ر ىانة -240 المنشية -239 نورس -238 أم الثينات -237
 الطيرة -244 الجلمة -243 المثار -242 ةيرة -241
 برة يسارية -248 ةاةون -247 ثبعة -246 أبو ثريق -245

 -251 الحميدية -250 لريحانيةا -249
واد  
 ةيسارية -252 ةباني

 ثكريا -256 ىسلين -255 نطاف -254 واد  ىارة -253
 مغلس -260 ىرتوف -259 بيت ثول -258 بيت نباال -257
 إدبنة -264 إشوت -263 دير أيوب -262 الحديثة -261

265- 
دير أبو 
 -267 اللطرون -266 سالمة

بيت 
 نةالتي -268 محيسر

المسمية  -272 ساريس -271 أبوشوشة -270صرفند  -269
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 الصغيرة العمار

خربة  -273
 الضهيرية

خربة  -275 صيدون -274
 العمور

 ةسطينة -276

 تل الترمس -280 بيت نكوبا -279 المنصورة -278 دانيال -277
 بيت دراس -284 الكسطل -283 المغار -282 جمثو -281

السوافير  -288 ةالونيا -287 شيتب -286 خربة ثكريا -285
 الشمالية

السوافير  -292 ل تا -291 ةطرة -290 شلتا -289
 الغربية

دير  -295 شحمة -294 البرج -293
السوافير  -296 ياسين

 الشرةية
 الجلدية -300 دير ىمرو -299 أم كلخة -298 برفيلية -297

بيت أم  -303 خلدة -302 خروبة -301
 بعلين -304 الميس

 -306 ىنابة -305
دير 
 تل الصافي -308 كسال -307 محيسن

خربة  -311 بيت جيث -310 بير معين -309
 بيت نتيف -312 اللوث

بيت  -314 الكنيسة -313
 ىجور -316 صطاف -315 سوسين

 -318 أبو ال ضل -317
خربة بيت 

 دير الدبان -320 ىين كارم -319 فار

 رىنا -324 المالحة -323 المخيثن -322 بير سالم -321

صرفند  -325
ىرب  -326 الخراب

 برةوسيا -328 الجورة -327 صكرير

 ثكرين -332 الولجة -331 برةة -330 واد  حنين -329
 صميل -336 ىكور -335 إسدود -334 النبي روبين -333
 جسير -340 دير الشيص -339البطاني  -338 الكبيبة -337
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 الغربي

طاني الب -342 ثرنوةة -341
 الشرةي

راس أبو  -343
 ىمار

 جليا -344

 ةثاثة -348 الكبو -347 ياصور -346 يبنة -345

 -350 ىاةر -349
المسمية 
 سجد -352 بيت شنة -351 الكبيرة

 صوبا -356 سلبيت -355 الخيمة -354 النعاني -353

خربة  -359 بيت دجن -358 البرية -357
 الخصاه -360 البويرة

خربة  -363 دير طريف -362 الكباب -361
 نعليا -364 التنور

خربة  -365
 الثبابدة

 بيت ى ا -368 س لى -367 السافرية -366

 -370 مسكة -369
خربة اسم 

 ىراق سويدان -372 دير وبان -371 اهلل

 حتا -376 جرع -375 دير رافات -374 ك ر سابا -373
 كرتيا -380 البريل -379 صرىة -378 ىجنجول -377
 حمامة -384 دير الهوا -383  ربيا -382 ثيتا -381

بيت  -387 بيت جرجا -386 كدنا -385
 نجد -388 ىطاب

  وج -392 ىالر -391 حليكات -390 خربة أم برج -389

ىراق  -394 دير نخاس -393
 الجمامة -396 كوفخة -395 المنشية

 جولس -400 المحرةة -399 الكبيبة -398 بيت جبرين -397
 دمرة -404 العمارة -403 الدوايمة -402 ال الوجة -401
 بربرة -408 الخلصة -407 برير -406 كوكبا -405
 ىبدس -412 يثور -411 سمسم -410 بيت طيما -409
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 بيارة حنون -416 واد  ىارة -415 دير سنيد -414 الجية -413

الجماسين  -417
 الشرةي

 جريشة -418
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 إصدارات املؤلف
 لكـتـب أواًل : ا

 السنة دار النشر  اسم الكتاب 
 1993 بيروت  –دار المبتدأ  1993 – 1948ةطات غثة  

 1997 منتدى ال كر الديمكراطي االةتصاد العربي 
 1999 منتدى ال كر الديمكراطي ال لس ة وتطور ال كر البشر 

 –برنامل دراسات التنمية  محاضرات في التنمية والمكاومة
 جامعة بيرثيت

2003 

مركث الدراسات  قالطبعة األولى، –تطور م هوم المجتمع المدني 
 الجما يرية / غثة

2003 

الحكوق ال لسطينية الثابتة من اجل السيادة وحق 
 العودة

مركث الدراسات 
 الجما يرية / غثة

2003 

 –مركث الغد العربي  تطور م هوم المجتمع المدني قالطبعة الثانية،
 دمشق

2004 

والعولمة في الوطن العربي قغاث  الصوراني المعرفة 
 ووخرين،

 -برنامل دراسات التنمية
 جامعة بيرثيت

2004 

العولمة ووثار ا ىلى الوطن العربيقسيمر أمين 
 وغاث  الصوراني ووخرين،

مركث دراسات الوحدة 
 بيروت –العربية 

2005 

 –مركث منيف البرغوثي  تطور المجتمع المدني 
 رام اهلل 

2007 

 2007 مطبعة األخوة ول حق العودة وخيار الدولة العربية الديمكراطية ح
التحوالت االجتماىية والطبكية في الض ة الغربية 

 وةطات غثة قالطبعة االولى،
 2010 غثة  –مطبة األخوة 

التحوالت االجتماىية والطبكية في الض ة الغربية 
 وةطات غثة قالطبعة الثانية،

 2010 األردن –ىمان 

 2010مؤسسة ىيبال للنشر التحوالت االجتماىية والطبكية في الض ة الغربية 
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دار كنعان  –والتوثيع  وةطات غثة قالطبعة الثالثة،
 –دمشق  -للدراسات 

 سوريا
التحوالت االجتماىية والطبكية في الض ة الغربية 

 وةطات غثة قالطبعة الرابعة،
 2010 رام اهلل  –مركث أوراد 

جتماىية والطبكية في الض ة الغربية التحوالت اال
 وةطات غثة قالطبعة الخامسة،

 –مكتبة جثيرة الورد 
 الكا رة 

2010 

المشهد ال لسطيني الرا ن قالسياسي / االةتصاد  / 
المجتمعي / في إطار الوضعين العربي والدولي، 

 قالطبعة األولى،

 –مكتبة جثيرة الورد 
 الكا رة 

ديسمبر
2010 

يناير غثة –مطبعة األخوة  غاث  الصوراني  حوار م تول مع
2011 

 المشهد ال لسطيني الرا ن
قالسياسي / االةتصاد  / المجتمعي / في إطار 

 الوضعين العربي والدولي، قالطبعة الثانية،

يناير  غثة –مطبعة األخوة 
2011 

 

 ثانيًا : بحو  ودراسات منشورة في المجالت والصحف العربية و االنترنت 
 

 تاريص البيان ةمالر 

معطيات وأرةام حول الشعب ال لسطيني والالج ين ال لسطينيين في   إ1
 مخيمات الوطن والشتات 

2012 / 5 / 14 

 13 / 5 / 2012 لمااا الحاجة إلى فكر مهد  ىامل اليوم إإ؟   إ2

 5 / 5 / 2012 كارل ماركس اكرى خالدة   إ3

 24 / 4 / 2012 الحرية لرفيكي سالمة كيلة   إ4

 20 / 4 / 2012 البديل الغا ب في المشهد ال لسطيني الرا ن استكطاب فتح وحماسإإ و   إ5

 8 / 3 / 2012 يات رسالة تحريض لكل النساء العرب  إ6

 8 / 3 / 2012 لكل النساء العربي ات إإ تهن ة واىتاار في الثامن من واار إإ   إ7

 5 / 3 / 2012 االختصار في أثمة الماركسية وأحثاب اليسار   إ8

http://www.ahewar.org/debat/files/307635.pdf
http://www.ahewar.org/debat/files/307635.pdf
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3727
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3727
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307516
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307516
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3726
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3726
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=306410
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=306410
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3718
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3718
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=304804
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=304804
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3707
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3707
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=304248
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3703
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3703
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298247
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3661
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3661
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298218
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298218
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3661
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3661
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297842
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297842
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3658
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3658
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 21 / 2 / 2012 الم ا يم والكيم االخالةية والمجتمعية العربية وافاق المستكبل   إ9

 25 / 1 / 2012 يناير إإإ  25بمناسبة الاكرى األولى النت اضة   إ11

 7 / 1 / 2012 بين غطرسة الكوة واألسطورة التوراتية  -يهودية الدولة-شعار   إ11

خواني ورفاةي وأصدةا يإإإ   إ12  24 / 12 / 2011 معايدة إلى مواطنينا المسيحيين، أخواتي واا

حدي  في را ن ومستكبل االنت اضة واليسار العربي في مشهد اإلسالم   إ13
 السياسي 

2011 / 12 / 7 

 30 / 11 / 2011  181في الاكرى الرابعة والستين لكرار التكسيم   إ14

 19 / 11 / 2011 دراسة تاريخية سياسية اجتماىية  1948 – 1993ةطات غثة   إ15

 14 / 11 / 2011 حول الثكافة ودور المثكف العضو    إ16

 13 / 11 / 2011  واجس المشهد العربي ما بعد االنت اضات   إ17

 2 / 11 / 2011 ية تاريخية ورا نة وىد بل ور: ةراءة سياس  إ18

 1 / 11 / 2011 المجتمعات العربية وأكاوبة المجتمع المدني   إ19

حول سؤال ما الماركسية ودور ةوى اليسار العربي في االنت اضات العربية   إ21
 ؟ 

2011 / 10 / 29 

 26 / 10 / 2011  - ل انتهت ال لس ة؟ -مرة ثانية : محاولة لإلجابة ىلى سؤال   إ21

مراحل تطور الرأسمالية ودور الكوى الماركسية في الخروج من االثمة   إ22
  -الرا نة 

2011 / 10 / 25 

 24 / 9 / 2011 ضد الهبوط السياسيإإ ومن أجل المستكبلإإ ىلى الرغم من ظالم اللحظة   إ23

استحكاق أيلول أو مشروت االىتراف بالدولة -وجهة نظر حول :   إ24
  -ال لسطينية

2011 / 9 / 19 

الحكوق الثابتة لشعبنا ال لسطيني في  -جي ر  بالمر-ردًا ىلى تكرير   إ25
 أرض وطنه فلسطين 

2011 / 9 / 10 

 27 / 8 / 2011 أبو ىلي مصط ى في اكرا  العاشرة   إ26

وثا ق المؤتمرات الوطنية للجبهة الشعبية : بوصلة رفاةنا للمرحلة الرا نة   إ27
 والمستكبل 

2011 / 8 / 18 

 17 / 8 / 2011 ، 7/7ق 2111تموث  –المؤتمر الوطني السادس   إ28

الوثيكتين، النظرية و التنظيمية، الصادرتين ىن المؤتمر الوطني الخامس   إ29
 ، 6/7ق

2011 / 8 / 15 

 14 / 8 / 2011 ،  7/  5المؤتمر الوطني الخامس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ق  إ31

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296167
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296167
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3645
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3645
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=292785
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3618
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3618
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290556
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3600
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3600
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288738
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=288738
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3586
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3586
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286426
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=286426
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3569
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3569
http://www.ahewar.org/debat/files/285397.pdf
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3562
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3562
http://www.ahewar.org/debat/files/284104.pdf
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3551
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3551
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283478
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283478
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3546
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3546
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283307
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=283307
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3545
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3545
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=282043
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3534
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3534
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281945
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281945
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3533
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3533
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281542
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281542
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3530
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3530
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281168
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3527
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281083
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=281083
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3526
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=276809
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=276809
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3496
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=276279
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=276279
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3491
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274954
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274954
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3482
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273198
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=273198
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3469
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271910
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271910
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3460
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271775
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3459
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271510
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271510
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3457
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271369
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3456
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 13 / 8 / 2011 ،  7/  4المؤتمر الوطني الرابع للجبهة لتحرير فلسطين ق   إ31

 11 / 8 / 2011 ،  7/  3المؤتمر الوطني الثال  للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ق   إ32

 9 / 8 / 2011 ،  7/  2ق  - 1969شباط  -المؤتمر الوطني الثاني للجبهة الشعبية   إ33

 8 / 8 / 2011  7/  1والدة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين*   إ34

 7 / 8 / 2011 ص حات من تاريص حركة الكوميين العرب   إ35

 11 / 7 / 2011 حول تغيير اسم وكالة الغو  والصرات من أجل حق العودة   إ36

 9 / 7 / 2011 في را نية االنت اضات العربية ومستكبلها   إ37

 1 / 7 / 2011 تطور م هوم المجتمع المدني   إ38

 28 / 6 / 2011 حول أثمة أحثاب وفصا ل اليسار العربي إإ النهوض أو إسدال الستار   إ39

 19 / 6 / 2011 حول سؤال ما الماركسية في الوضع الرا ن ؟   إ41

 5 / 6 / 2011 إإإ موىد مع إسكاط أنظمة االستبداد وال ساد  2111حثيران  5  إ41

 5 / 6 / 2011 المشهد ال لسطيني الرا ن  -كتاب   إ42

رؤية أولية حول موةف اليسار ال لسطيني والعربي من حركات اإلسالم   إ43
 السياسي را نًا 

2011 / 6 / 2 

 21 / 5 / 2011 بمناسبة الاكرى الثالثة والستين للنكبة   إ44

 25 / 4 / 2011 جورج حبع إإ ةا دًا وم كرًا ثوريًا إإ في اكرا  الثالثة   إ45

 3 / 3 / 2011 ةراءة سياسية اجتماىية للحالة الثورية العربية   إ46

 1 / 2 / 2011 دالالت وانعكاسات االنت اضة التونسية ىلى الواةع العربي   إ47

 19 / 1 / 2011 ادية في الض ة والكطات االوضات االةتص  إ48

 18 / 1 / 2011 األوضات الصحية في الض ة والكطات   إ49

غاث  الصوراني في حوار م تول مع الكار ات والكراء حول: الكضايا   إ51
 ر العربي والعالمي السياسية والمعرفية وافاق اليسا

2010 / 10/ 31 

 18 / 10/ 2010 مصط ى دالالت التجربة الثكافية والتنظيمية في حياة أبو ىلي   إ51

 18 / 10/ 2010 المرأة ال لسطينية ودور ا في المسار الوطني والديمكراطي   إ52

 10 / 7 / 2010 كيف تكدم الجبهة الشعبية غسان كن اني ؟   إ53

شكالية الهوية   إ54  8 / 7 / 2010 االنتماء الكومي واا

 1 / 7 / 2010 مااا بعد وصول حل الدولتين إلى أفق مسدود إإ؟   إ55

 6 / 5 / 2010  ل انتهت ال لس ة   إ56

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=271230
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3455
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270970
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3453
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270697
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3451
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270543
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3450
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270424
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270424
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3449
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266509
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266509
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3423
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266508
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266508
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=3421
http://www.ahewar.org/debat/files/265436.pdf
http://www.ahewar.org/debat/files/265436.pdf
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 4 / 11 / 2009 وىد بل ور ومسار الصرات العربي الصهيوني   إ57

 26 / 8 / 2009 واالنكسام ووثار ما االةتصادية واالجتماىية ىلى ةطات غثة الحصار   إ58

 30 / 7 / 2009 ا التاريخي ال لس ة وتطور   إ59

 24 / 6 / 2009 حول م هوم األخالق والحثب الثور    إ61

معظم النظام العربي يلعب دور أساسي في استمرار تكدم المشروت   إ61
 الصهيوني 

2009 / 6 / 18 

ما الماركسية ؟ الصوراني يدىو كوادر الجبهة للتمسخ بالماركسية كمنهل   إ62
 للتحرر من االضطهاد واالستغالل 

2009 / 6 / 14 

 30 / 5 / 2009 * 1974 – 1968حول تطور مإتإف من ىام   إ63

تطور الرأسمالية منا الكرن الثامن ىشر إلى بداية الكرن الحاد    إ64
 والعشرين 

2009 / 5 / 1 

 14 / 2008/12 ورةة حول : أن اق رفح ووثار ا االةتصادية واالجتماىية والسياسية   إ65

 14 / 11 /2008 حول فشل الحوار الوطني   إ66

 16 / 10/ 2008 األثمة المالية العالمية وتداىياتها ىلى االةتصاد العربي   إ67

 3 / 9 / 2008 حول الثكافة ودور المثكف   إ68

 ل يمكن لليسار ال لسطيني أن يتوحد  -حول حوارات اليسار ال لسطيني   إ69
 غاث  الصوراني -إإ؟ وىلى مااا إإ؟ وبأ  أفق إإ؟ سالمة كيلة

2008 / 7 / 4 

 5 / 6 / 2008 تلخيه كتاب : التطهير العرةي في فلسطين تأليف: إيالن بابيه   إ71

 2 / 6 / 2008 معطيات وأرةام حول الشعب ال لسطيني والالج ين ال لسطينيين   إ71

 19 / 5 / 2008 حق العودة وخيار الدولة العربية الديمكراطية   إ72

 14 / 4 / 2008 الصرات الداخلي ال لسطيني وأثر  ىلى مستكبل الدولة ال لسطينية   إ73

مكانية التنمية وخلق فره   إ74 حالة االةتصاد ال لسطيني في ةطات غثة واا
 ىمل في ظل الحصار 

2007 / 12 / 9 

 1 / 11 / 2007 ورةة حول إسهامات دإ فتحي الشكاةي ال كرية والسياسية   إ75

 18 / 10/ 2007 لحصار واإلغالق ىلى الحالة االةتصادية في ةطات غثة أثر ا  إ76

سان والسياسي والكا د الا  جاء إفراثًا الندماجه حيدر ىبد الشافي اإلن  إ77
 الواىي بحركة شعبه 

2007 / 9 / 27 

 4 / 8 / 2007 نية است ناف الحوار الوطني ال لسطيني في ضوء التطورات األخيرة إمكا  إ78

 9 / 7 / 2007:الندوة المعكودة بمناسبة الاكرى الخامسة والثالثين محاضرة في   إ79

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=190540
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=190540
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2819
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2819
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2750
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2750
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179692
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2723
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2723
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176092
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176092
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2687
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2687
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175385
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175385
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2681
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2681
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175085
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175085
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2677
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2677
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=173528
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2662
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2662
http://www.ahewar.org/debat/files/170465.doc
http://www.ahewar.org/debat/files/170465.doc
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2633
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2495
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153320
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153320
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2465
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150264
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150264
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2436
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145968
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=145968
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2393
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139879
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139879
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2332
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136908
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136908
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2303
http://www.ahewar.org/debat/files/136476.doc
http://www.ahewar.org/debat/files/136476.doc
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2300
http://www.ahewar.org/debat/files/135082.pdf
http://www.ahewar.org/debat/files/135082.pdf
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2286
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131418
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131418
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2251
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117848
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117848
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2124
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113980
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=113980
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2086
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112513
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2072
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110424
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=110424
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=2051
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104795
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=1997
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102217
http://ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=1&nr=1971


 

 

 

 فلسطين وحق العودة

150 

 الستشهاد غسان كن اني 

 21 / 6 / 2007 حول المأثق الرا ن   إ81

 12 / 6 / 2007 ال لسطينية  األوضات الدولية والعربية الرا نة ووثار ا ىلى الكضية  إ81

ألمني كلمة أإ غاث  الصوراني* في المؤتمر الشعبي لمواجهة ال لتان ا  إ82
 واالةتتال الداخلي في غثة 

2007 / 5 / 26 

الثابتة والصرات من  بمناسبة الاكرى التاسعة والخمسين للنكبة: الحكوق  إ83
 أجل السيادة الوطنية وحق العودة للشعب ال لسطيني 

2007 / 5 / 15 

 25 / 4 / 2007 التنمية في برنامل وتطبيكات الحكومة الحادية ىشرة -ة حول ورة  إ84

 12 / 3 / 2007  2115الةتصاد  العربي الموحد لعام تكديم وتلخيه التكرير ا  إ85

 9 / 3 / 2007 دور ةوى اليسار مستكبل الديمكراطية في فلسطين را نًا و   إ86

 23 / 2 / 2007 لنهوض حول تبعية وتخلف المجتمع واالةتصاد العربي وسبل التجاوث وا  إ87

 10 / 2 / 2007 األوضات االةتصادية والتنموية في فلسطين   إ88

 31 / 1 / 2007 المجتمع السياسي ال لسطيني ومشروىه الوطني إلى أينإإ؟   إ89

 30 / 1 / 2007 واةع الصناىة والتجارة في الض ة الغربية وةطات غثة   إ91

 26 / 1 / 2007 دراسة حول : البلديات والنكابات المهنية والعمالية في فلسطين   إ91

 22 / 1 / 2007 دراسة أولية حول : التعليم والتعليم العالي في فلسطين   إ92

 20 / 1 / 2007 دراسة أولية حول : الواةع الثكافي ال لسطيني   إ93

 15 / 1 / 2007 االوضات الصحية في فلسطين   إ94

 12 / 1 / 2007 الض ة الغربية وةطات غثة المسالة الثراىية والميا  في   إ95

 11 / 1 / 2007 الوضع العربي الرا ن ووفاق المستكبل   إ96

 31 / 8 / 2006 العولمة والعالةات الدولية الرا نة   إ97

مكدمة إلى  -الحصار وانعكاساته ىلى األوضات االةتصادية-ورةة حول   إ98
 ندوة معهد دراسات التنمية 

2006 / 8 / 10 

 19 / 6 / 2006 وجهة نظر للحوار  -ورةة أولية : حول فشل اليسار إإإ وسبل نهوضه   إ99

دراسة حول الخيارات والبدا ل المتاحة للتشغيل بعد االنسحاب من ةطات   إ111
 غثة 

2006 / 4 / 27 

 13 / 4 / 2006 االةتصاد ال لسطيني إإ الواةع واآلفاق   إ111

: األمة العربية ةادرة ىلى -الخليل-الم كر ال لسطيني غاث  الصوراني ل   إ112
 الصهيوني  - ثيمة المشروت األمريكي 

2006 / 1 / 10 
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 5 / 1 / 2006 التداىيات االجتماىية واالةتصادية الرا نة في المجتمع ال لسطيني   إ113

وسبل  -لخطة شارون-التحديات والمخاطر السياسية واالةتصادية   إ114
 المواجهة 

2005 / 7 / 2 

 29 / 6 / 2005 دراسة حول/ المشروىات الصغيرة في فلسطين: واةع ورؤية نكدية   إ115

 24 / 6 / 2005 اإلصـالل االةتصاد  ضرورة تنموية وطنية   إ116

حوار مع أإغاث  الصورانـي حــول : ةضايا الثكافة ال لسطينية والعربية ،   إ117
والمجتمع المدني ، واأليديولوجيا ، والنخبة والااكرة الشعبية إإإ الواةع 

 الرا ن والمستكبل 

2005 / 5 / 23 

ورةة/ تعكيب ىلى مداخلتين حول: أثر التطورات المحلية والعالمية   إ118
 ية والتمويل الدولي، ىلى إمكانات التنمية ال لسطين

2004 /12 / 21 

 7 / 11 / 2004 أ  تنميـــة ل لســطيــن ؟ الواةـــع واآلفـــاق   إ119

الكصور والعجث الااتي في أحثاب وفصا ل اليسار العربي إإإ دىوة الى   إ111
 النهوض والتوحد 

2004 / 9 / 15 

 8 / 9 / 2004 اآلثار االةتصادية الناجمة ىن االنسحاب اإلسرا يلي من ةطات غثة   إ111

 5 / 9 / 2004 حول م هوم الثكافة إإإ وأثمة الثكافة في فلسطين   إ112

 26 / 8 / 2004 المأثق ال لسطيني الرا ن   إ113

 8 / 8 / 2004 الدستور ال لسطيني وم هوم التنمية   إ114

 27 / 6 / 2004 االةتصاد ال لسطيني إإإ تحليل ورؤية نكدية   إ115

 9 / 6 / 2004 التحوالت االجتماىية ودور اليسـار في المجتمع ال لسطيني   إ116

لعمل النكابي في فلسطين ودور اليسار في المرحلة الطبكة العاملـة وا  إ117
 الرا نة 

2004 / 5 / 1 

 8 / 3 / 2004 دور ا في التاريص الحدي  والمعاصر المرأة ال لسطينية و   إ118

ىلى  امع اصدار  -ولمة مجتمع المعرفة في الوطن العربي في ظل الع  إ119
  2113تكرير التنمية االنسانية العربية للعام-

2004 / 1 / 22 

ولية حـول : اإلشكاليات التاريخية والمعاصرة لهي ات الحكم المحلي ورةة أ  إ121
 قالبلديات، في الض ة والكطات 

2003 /12 / 14 

 27 / 11/ 2003 التشكيلة الرأسمالية وظهور ال لس ة الماركسية   إ121

 25 / 11/ 2003  ة  يجل وفيورباخ حول فلس  إ122

 24 / 11/ 2003وروبية ال لس ة األوروبية الحديثة ىصر النهضة وتطور ال لس ة األ   إ123
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 والتنوير حتى نهاية الكرن الثامن ىشر 

ر الوسطى ق االةطاىية ، وال لس ة ال لس ة الكديمة وفلس ة العصو   إ124
 االسالمية حتى الكرن الرابع ىشر 

2003 /11 / 23 

مدخل أولي في  -أولية في ال لس ة وتطور ا التاريخي  محاضرات-  إ125
 المحاضرة األولى  -ال لس ة 

2003 /11 / 22 

 19 / 11/ 2003 ورةـة :حول الواةع االةتصاد  ال لسطيني الرا ن   إ126

ـة المستبـدة دراسة في اآلثار االجتماىية والسياسية ىرض كتاب : الليبراليـ  إ127
 لبرامل التكيف في الدول الناميـة تأليف دإرمث  ثكي 

2003 / 11 / 5 

 16 / 10/ 2003 دور الكوى والجما ير ال لسطينية في مجابهة تحديات الحاضر والمستكبل   إ128

 15 / 9 / 2003 الواةع الرا ن لالةتصاد ال لسطيني ووفاةه المستكبلية   إ129

 13 / 9 / 2003 التنمية والمكاومة بين التناةض والتكامل   إ131

ة الثانية والعالةات الدولية ووفاةها األوضات ال لسطينية في ظل االنت اض  إ131
 بعد أحدا  نيويورخ 

2003 / 9 / 11 

 10 / 9 / 2003 في انت اضة األةصى المجتمع ال لسطيني   إ132

تماىيـة في /االج /االةتصاديـة السياسيـة - العولمـة وطبيعة األثمات  إ133
 الوطـن العـربي ووفـاق المستكـبل 

2003 / 9 / 8 

 6 / 9 / 2003 الرا نة ووفاق المستكبل  أثمة حركة التحرر الكومي العربي  إ134

اىية في الوطن العولمة وطبيعة األثمات السياسية االةتصادية االجتم  إ135
 العربي إإإ ووفاق المستكبل 

2003 / 8 / 28 

لمدني واألثمة االجتماىية في بلدان التطور التاريخي لم هوم المجتمع ا  إ136
 الجثء االول  -الوطن العربي ووفاق المستكبل 

2003 / 8 / 27 

التطور التاريخي لم هوم المجتمع المدني واألثمة االجتماىية في بلدان   إ137
 الجثء الثاني  -الوطن العربي ووفاق المستكبل 

2003 / 8 / 27 
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 المحدويات
 الص حة الموضوت الرةم

 5 مهيدت  إ1
 9  ىامًا من النكبة 64الالج ون ال لسطينيون بعد   إ2
 21 ىامًا ىلى النكبة 64األس لة المثارة بعد   إ3
 31 حول السيادة ىلى فلسطين  إ4

ـــانون الـــدولي و ةـــرارات األمـــم المتحـــدة حـــول حكـــوق الشـــعب   إ5 الك
 39 ال لسطيني

 47 مؤشرات التراجع العربي والدولي بالنسبة للحكوق ال لسطينية  إ6
 73 مااا بعد وصول حل الدولتين إلى أفق مسدود إإ؟  إ7
 83 استكطاب فتح وحماس إإ والبديل الغا ب في المشهد ال لسطيني   إ8

معطيات وأرةام حول الشعب ال لسطيني والالج ين ال لسطينيين فـي   إ9
 91 1/1/2012الوطن والشتات كما في 

وثيعهم فـي ، : مجموت أبناء الشعب ال لسطيني وت1جدول رةم ق - 
 103 2012/ 1/1الوطن والشتات في 

 
الالج ون ال لسطينيون المسـجلون لـدى وكالـة ، : 2جدول رةم ق -

األمـــــم المتحــــــدة إلغاثــــــة وتشـــــغيل الالج ــــــين كمــــــا فــــــي 
1/1/2012 

104 

كمـا الالج ون ال لسطينيون في الض ة الغربيـة ، : 3جدول رةم ق - 
 104 1/1/2012في 

كمـا فـي  ةطات غـثةج ون ال لسطينيون في لالا ، :4جدول رةم ق - 
1/1/2012 106 

ــي :  ،5جــدول رةــم ق -  ــي  األردنالالج ــون ال لســطينيون ف كمــا ف
1/1/2012 106 

كمـــا فـــي الالج ـــون ال لســـطينيون فـــي لبنـــان ، : 6جـــدول رةـــم ق - 
1/1/2012 107 

 108كمــا فــي الالج ــون ال لســطينيون فــي ســوريا ، : 7جــدول رةــم ق - 
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1/1/2012 

، : ىـدد السـكان المكـدر فـي األراضـي ال لسـطينية 8جدول رةم ق - 
 110 1/1/2012كما في  1967المحتلة 

، :  ىدد السكان المكدر فـي األراضـي ال لسـطينية 9جدول رةم ق - 
 111 1/1/2012كما في  1967المحتلة 

ملحق األشكال البيانية الخاصة بتوثيع الشعب ال لسطيني كما فـي   إ10
1/1/2012 113 

 125 المـالحــق  إ11
 145 إصدارات المؤلف   إ12

 
 
 

 


